АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ
21 листопада 2018 р.

Київ

№ 29-р/тк

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу
Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, створена
відповідно до наказу Голови Антимонопольного комітету України від 09.11.2018
№ 130, розглянувши матеріали справи № 66-2-50/1-18, розпочатої розпорядженням
адміністративної
колегії
Полтавського
обласного
територіального
відділення
Антимонопольного комітету України (далі – територіальне відділення Комітету) від
18.05.2018 № 66/4-рп/к, та подання з попередніми висновками у справі від 02.08.2018
№ 66/2-пв/к,
ВСТАНОВИЛА:
1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ
(1)

Розпорядженням адміністративної колегії Полтавського обласного територіального
відділення Антимонопольного комітету України від 18.05.2018 № 66/4-рп/к розпочато
розгляд справи № 66-2-50/1-18 за ознаками порушень законодавства про захист
економічної
конкуренції
в
діях
публічного
акціонерного
товариства
«Полтаваобленерго» (далі – товариство) (ідентифікаційний код юридичної особи
00131819) у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку
передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами
публічного акціонерного товариства «Полтаваобленерго» в територіальних межах
Полтавської області, передбачених пунктом 2 статті 50 та пунктом 7 частини другої
статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», шляхом створення
перешкод доступу на ринок постачання електричної енергії (за нерегульованим
тарифом) продавця (постачальника) електричної енергії (товариства з обмеженою
відповідальністю «Торгова енергетична компанія «Елком» м. Харків).

2. СТОРОНИ
2.1. Заявники
(2)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгова енергетична компанія «Елком»
(далі – ТОВ «ТЕК «Елком) (ідентифікаційний код юридичної особи 36372337,
вул. Ромен Роллана, 12, м. Харків, 61058), товариство з обмеженою відповідальністю
«Енерджі 365» (далі – ТОВ «Енерджі 365») (ідентифікаційний код юридичної особи
41447959, вул. Володимирська, буд. 18/2, офіс 12, м. Київ, 01001), товариство з
обмеженою відповідальністю «Енергосервіс плюс» (далі - ТОВ «Енергосервіс плюс»)
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(ідентифікаційний код юридичної особи 37874376, просп. Фрунзе, 26, м. Харків,
61007), товариство з обмеженою відповідальністю «Енерсвіт» (далі – ТОВ «Енерсвіт»)
(ідентифікаційний код юридичної особи 36986026, узвіз Куликівський, 7, м. Харків,
61002), товариство з обмеженою відповідальністю «Агро – НВ» (далі – ТОВ «Агро –
НВ») (ідентифікаційний код юридичної особи 32015568, вул. Перемоги, 20, м. Київ,
03170), товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (далі –
ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938, вул. Льва
Толстого, 57, м. Київ, 01032).
2.2. Відповідач
(3)

Відповідачем у справі є публічне акціонерне товариство «Полтаваобленерго»
(вул. Старий Поділ, 5, Подільський район, м. Полтава, 36022).

(4)

ПАТ «Полтаваобленерго» є юридичною особою, діє відповідно до Статуту,
затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів товариства від 20.04.2011
(протокол № 16).

(5)

Дата первинної державної реєстрації – 26.05.1995, державну реєстрацію змін до
установчих документів проведено 05.05.2011, номер запису 15881050037002314
(Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 296777). Дата та
номер останньої реєстраційної дії – 07.12.2012 № 15881070045002314.

(6)

Згідно зі Статутом ПАТ «Полтаваобленерго» є новим найменуванням відкритого
акціонерного товариства «Полтаваобленерго» відповідно до вимог Закону України
«Про акціонерні товариства». Товариство є правонаступником державної акціонерної
енергопостачальної компанії «Полтаваобленерго», заснованої у формі відкритого
акціонерного товариства відповідно до наказу Міністерства енергетики та
електрифікації України від 28 липня 1995 року № 132, шляхом перетворення
державного
енергопостачального
підприємства
у
державну
акціонерну
енергопостачальну компанію «Полтаваобленерго» відповідно до Указу Президента
України № 282/95 від 04 квітня 1995 року «Про структурну перебудову в
електроенергетичному комплексі України».

(7)

На момент створення товариства його єдиним засновником була держава в особі
Міністерства енергетики України. На момент державної реєстрації цього Статуту
акціонерами товариства є фізичні та юридичні особи, які набули право власності на
акції товариства у процесі приватизації та в інших випадках, передбачених
законодавством.

(8)

Відповідно до підпункту 2.3 пункту 2 Статуту предметом діяльності товариства є:
-

(9)

виробництво електричної енергії;
передача електричної енергії, передача електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами;
виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з
використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії;
виробництво теплової енергії;
транспортування
теплової
енергії,
транспортування
теплової
енергії
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
постачання теплової енергії;
постачання електричної енергії, постачання електричної енергії за регульованим
тарифом тощо.

Згідно з довідкою про взяття на облік платника податків від 11.05.2011 № 70594,
виданою ДПІ у м. Полтаві, товариство узяте на облік в органах державної податкової
служби 19.09.1995 за № 433.

(10) Отже, відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»
ПАТ «Полтаваобленерго» є суб’єктом господарювання.
.
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3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ
(11) Провадження у справі розпочато за результатами розгляду заяви ТОВ «ТЕК «Елком»
щодо можливої наявності ознак порушення законодавства про захист економічної
конкуренції з боку ПАТ «Полтаваобленерго» у вигляді створення перешкод доступу на
ринок постачання електричної енергії продавця (постачальника) електричної енергії
(ТОВ «ТЕК «Елком») шляхом умисного неотримання документів та неукладення
договору на передачу електричної енергії місцевими (локальними) мережами.
(12) Крім того, до матеріалів справи № 66-2-50/1-18, керуючись абзацом другим пункту 19
Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної
конкуренції (далі – Правила розгляду заяв і справ), затверджених розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 06.051994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного
комітету України від 29.06.1998 № 169-р (із змінами), приєднано звернення
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (далі – НКРЕКП) від 23.04.2018 № 3917/28/7-18 щодо розгляду
заяв ТОВ «ТЕК «Елком», ТОВ «Енерджі 365», ТОВ «Енергосервіс плюс», ТОВ
«Енерсвіт», ТОВ «Агро – НВ», ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ», на виконання доручення
Голови Антимонопольного комітету України Терентьєва Ю.О. від 27.04.2018 № 701/5040 (вх. № 66-01/16-АМ від 05.05.2018), доручення Голови Антимонопольного
комітету України Терентьєва Ю.О. від 19.04.2018 № 8-01/4673 (вх. № 66-01/10-АМ від
20.04.2018) щодо розгляду заяви ТОВ «Агро – НВ» (вул. Перемоги, 20, м. Київ, 03170)
від 18.04.2018 № 505/04-18 (вх. № 66-01/13-АМ від 27.04.2018) та заяву ТОВ
«Енергосервіс плюс» (просп. Фрунзе, 26, м. Харків, 61007) від 10.05.2018 № 73
(вх. № 66-01/21-АМ від 11.05.2018) щодо можливої наявності ознак порушення
законодавства про захист економічної конкуренції з боку ПАТ «Полтаваобленерго»
щодо неукладення із зазначеними суб’єктами господарювання договорів на передачу
електричної енергії місцевими (локальними) мережами ПАТ «Полтаваобленерго».
(13) Також 26.06.2018 за вх. № 66-01/26АМ територіальним відділенням Комітету отримано
від товариства з обмеженою відповідальністю «Енерджі 365» заяву від 18.06.2018
№ 383 про порушення ПАТ «Полтаваобленерго» законодавства про захист економічної
конкуренції, які полягають у створенні продавцю перешкод доступу на ринок
постачання електричної енергії.
4. ВИЗНАЧЕННЯ РИНКУ ТА СТАНОВИЩА СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
НА РИНКУ
4.1. Визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єкта господарювання
здійснено на ринку передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електричними мережами
(14) Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про ринок електричної
енергії»:
-

-

.

електрична енергія - енергія, що виробляється на об’єктах електроенергетики і є
товаром, призначеним для купівлі - продажу;
ринок електричної енергії - система відносин, що виникають між учасниками
ринку під час здійснення купівлі-продажу електричної енергії та/або допоміжних
послуг, передачі та розподілу, постачання електричної енергії споживачам;
передача електричної енергії (далі – передача) - транспортування електричної
енергії електричними мережами оператора системи передачі від електричних
станцій до пунктів підключення систем розподілу та електроустановок
споживання (не включаючи постачання електричної енергії), а також
міждержавними лініями;
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-

-

-

-

система передачі електричної енергії (далі - система передачі) - система ліній,
допоміжного обладнання, обладнання для трансформації та перемикань, що
використовується для передачі електричної енергії;
розподіл електричної енергії (далі - розподіл) - транспортування електричної
енергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок
оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу, крім
постачання електричної енергії;
система розподілу електричної енергії (далі - система розподілу) - система ліній,
допоміжного обладнання, обладнання для трансформації та перемикань, що
використовується для розподілу електроенергії;
постачання електричної енергії - продаж, включаючи перепродаж, електричної
енергії.

(15) Відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про ринок електричної енергії»
господарська діяльність з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії,
постачання електричної енергії споживачу, трейдерська діяльність, здійснення функцій
оператора ринку та гарантованого покупця провадиться на ринку електричної енергії за
умови отримання відповідної ліцензії.
(16) Згідно з частиною другою статті 8 Закону України «Про ринок електричної енергії»
ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва, передачі,
розподілу електричної енергії, постачання електричної енергії споживачу, трейдерської
діяльності, здійснення функцій оператора ринку та гарантованого покупця
затверджуються Регулятором (відповідно до пункту 72 частини першої статті 1
вказаного Закону Регулятор – Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг).
(17) ПАТ «Полтаваобленерго» здійснює свою діяльність із передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електричними мережами на підставі ліцензії (серія АГ
№ 578518) від 27.10.2011, виданої НКРЕ України згідно з постановою про її видачу від
29.09.2011 № 1789.
(18) Становище ПАТ «Полтаваобленерго» на ринку передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами визначено відповідно до Закону України «Про
природні монополії» та Методики визначення монопольного (домінуючого) становища
суб’єктів господарювання на ринку, затвердженої розпорядженням Антимонопольного
комітету України від 05.03.2002 № 49-р, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
01.04.2002 за № 317/6605 (далі – Методика).
(19) Відповідно до пункту 3.1 Методики об’єктами аналізу є:
- суб’єкт господарювання, який у 2017 році та з 01.01.2018 по поточний період 2018
року здійснює діяльність на ринку передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами – ПАТ «Полтаваобленерго»;
- конкретний товар (продукція, роботи, послуги) - послуги з передачі електричної
енергії місцевими (локальними) електричними мережами.
(20) Пунктом 5.1 Методики зазначено, що 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.
(21) Отже, товарними межами досліджуваного ринку є послуга з передачі електричної
енергії місцевими (локальними) електричними мережами ПАТ «Полтаваобленерго».
(22) Територія здійснення ПАТ «Полтаваобленерго» діяльності з передачі електричної
енергії визначається як адміністративна територія, де розташовані місцеві (локальні)
електричні мережі товариства.

.
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(23) Постановою НКРЕ України від 29.09.2011 № 1789 «Щодо переоформлення ліцензій на
передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та
постачання
електричної
енергії
за
регульованим
тарифом,
виданих
ПАТ «Полтаваобленерго», затверджено територію здійснення ліцензованої діяльності з
передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами згідно з
Переліком місцевих (локальних) електричних мереж, які визначають межі території
провадження діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електричними мережами ПАТ «Полтаваобленерго» станом на 29.09.2011. Зокрема, це
територія Полтавської області, Прилуцький район Чернігівської області, Охтирський та
Ромненський райони Сумської області, Зачепилівський, Валківський, Красноградський
райони Харківської області, Магдалинівський район Дніпропетровської області,
Світловодський район Кіровоградської області.
(24) З урахуванням наведеного, територіальними межами ринку передачі електричної
енергії є Полтавська область, Прилуцький район Чернігівської області, Охтирський та
Ромненський райони Сумської області, Зачепилівський, Валківський, Красноградський
райони Харківської області, Магдалинівський район Дніпропетровської області,
Світловодський район Кіровоградської області.
(25) Згідно з даними, розміщеними на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету
України (www.amc.gov.ua), ПАТ «Полтаваобленерго» як суб’єкт природної монополії
внесено до зведеного переліку суб’єктів природних монополій станом на 31.10.2018, на
ринку передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами –
в межах діючих мереж товариства на території Полтавської, Чернігівської, Сумської,
Харківської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей відповідно до постанови
НКРЕ від 29.09.2011 № 1789.
(26) Отже, ПАТ «Полтаваобленерго» є єдиним суб’єктом господарювання, що має право на
здійснення відповідної діяльності у територіальних межах Полтавської області,
Прилуцького району Чернігівської області, Охтирського та Ромненського районів
Сумської області, Зачепилівського, Валківського, Красноградського районів
Харківської області, Магдалинівського району Дніпропетровської області,
Світловодського району Кіровоградської області, де розташовані власні електричні
мережі, які експлуатуються товариством.
(27) Часовими межами ринку визначено період з 01.01.2017 по 21.11.2018, що відповідає
пункту 7.3 Методики.
(28) Споживачами послуг передачі електричної енергії, які надає ПАТ «Полтаваобленерго»,
є юридичні особи.
(29) Бар’єрами вступу на ринок є адміністративні, економічні та організаційні обмеження,
пов’язані з необхідністю отримання дозвільних документів, побудови відповідної
інфраструктури, що потребує значних фінансових втрат та тривалого часу.
(30) За підсумками діяльності в період з 01.01.2017 по 21.11.2018 (на момент прийняття
рішення) ПАТ «Полтаваобленерго», як суб’єкт природної монополії, займає
монопольне (домінуюче) становище на ринку передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами в територіальних межах Полтавської області,
Прилуцького району Чернігівської області, Охтирського та Ромненського району
Сумської області, Зачепилівського, Валківського, Красноградського районів
Харківської області, Магдалинівського району Дніпропетровської області,
Світловодського районів Кіровоградської області, де розташовані електричні мережі,
які експлуатує товариство (в межах здійснення ліцензованої діяльності) як таке, що не
має жодного конкурента.
(31) Відносини між суб’єктами господарювання на ринках постачання електричної енергії,
передачі електричної енергії регулюються Законом України «Про електроенергетику»
від 16 жовтня 1997 року № 575/97-ВР (чинний у певних положеннях), Законом України
.
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«Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII, Правилами роздрібного
ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312,
Порядком доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до
місцевих (локальних) електричних мереж (далі – Порядок доступу постачальників
електричної енергії за нерегульованим тарифом), затвердженим постановою НКРЕ
України 29.10.2010 № 1421, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 18
листопада 2010 р. за № 1146/18441, іншими нормативними актами.
(32) Згідно з пунктом 5.9 Правил користування електричною енергією, затверджених
постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 31.07.1996 № 28, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1996 за
№ 417/1442 (із змінами та доповненнями) (далі – ПКЕЕ) (були чинними на момент
вчинення порушення), 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.
(33) 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.
(34) Примірний договір на передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами між постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом
та електропередавальною організацією схвалений постановою НКРЕ України від
19.10.2005 № 934.
(35) Тобто, діюча модель енергоринку передбачає, що окремі категорії споживачів можуть
отримувати електричну енергію як від обласних (міських) енергопостачальних
компаній, зокрема ПАТ «Полтаваобленерго», так і від інших суб’єктів господарювання,
які отримали відповідні ліцензії НКРЕКП (раніше – НКРЕ) на здійснення діяльності з
постачання електроенергії за нерегульованим тарифом, до яких належать заявники
(ТОВ «ТЕК «Елком», ТОВ «Енерджі 365», ТОВ «Енергосервіс плюс», ТОВ «Енерсвіт»,
ТОВ «Агро – НВ», ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ»).
(36) ПАТ «Полтаваобленерго», крім діяльності на ринку передачі електричної енергії,
також здійснює діяльність на ринку постачання електричної енергії за регульованим
тарифом.
(37) Відповідно до статті 6 Закону України «Про природні монополії» до суміжних ринків
належить постачання електричної енергії.
(38) 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.
(39) ПАТ «Полтаваобленерго» здійснює свою діяльність із постачання електричної енергії
за регульованим тарифом на підставі ліцензії (серія АГ № 578519) від 27.10.2011,
виданої Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ).
(40) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, постановою від 25.07.2017 № 929 видано ліцензію ТОВ «ТЕК
«Елком» на право провадження господарської діяльності з постачання електричної
енергії.
(41) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, постановою від 15.08.2017 № 1021 видано ліцензію ТОВ «ДТЕК
ТРЕЙДІНГ» на право провадження господарської діяльності з постачання електричної
енергії.
.
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(42) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, постановою від 29.08.2017 № 1029 видано ліцензію
ТОВ «Енерсвіт» на право провадження господарської діяльності з постачання
електричної енергії.
(43) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, постановою від 27.07.2017 № 952 видано ліцензію
ТОВ «Енергосервіс плюс» на право провадження господарської діяльності з постачання
електричної енергії.
(44) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, постановою від 19.09.2017 № 1140 видано ліцензію
ТОВ «Енерджі 365» на право провадження господарської діяльності з постачання
електричної енергії.
(45) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, постановою від 08.08.2017 № 1007 видано ліцензію ТОВ «Агро НВ» на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії.
(46) Відповідно до пункту 2 Порядку доступу постачальників електричної енергії за
нерегульованим тарифом під час укладення договору про передачу електричної енергії
місцевими (локальними) електричними мережами між постачальником електричної
енергії за нерегульованим тарифом та електропередавальною організацією сторони
визначають його зміст 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, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, та мають право за взаємною згодою
змінювати окремі умови цього договору або доповнювати його зміст.
(47) Згідно з пунктом 3 Порядку доступу постачальників електричної енергії за
нерегульованим тарифом
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.
(48) Договір про передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними
мережами укладається у разі наявності у постачальника електричної енергії за
нерегульованим тарифом укладеного хоча б з одним споживачем договору про
купівлю-продаж електричної енергії або наявності 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.
(49) Між ТОВ «ТЕК «Елком» та приватним акціонерним товариством «Кременчуцький
завод технічного вуглецю» (далі – ПрАТ «КЗТВ», код ЄДРПОУ 00152299) укладено
договір від 14.02.2018 № АЕ 140218 про купівлю-продаж електричної енергії (діє до
31.12.2018). Відповідно до пункту 2 додатка № 1 до цього договору Сторони узгодили
річні обсяги споживання електричної енергії Споживачем щомісячно у 2018 році:
травень – 1 900,00 тис. кВт·год.; червень – 1 900,00 тис. кВт·год.; липень – 1 900,00 тис.
кВт·год.; серпень – 1 900,00 тис. кВт·год.; вересень – 1 900,00 тис. кВт·год.; жовтень –
1 900,00 тис. кВт·год.; листопад – 1 900,00 тис. кВт·год.; грудень – 1 900,00 тис.
кВт·год.
.
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(50) Між ТОВ «Енерджі 365» та Новосанжарською філією товариства з обмеженою
відповідальністю «Прінт Інжінірінг» (далі – Новосанжарська філія ТОВ «Прінт
Інжінірінг», код ЄДРПОУ 35919996) укладено договір від 01.02.2018 № 01/02118-Е
купівлі-продажу електроенергії (цей договір припиняє свою дію в разі: зупинення дії
договору купівлі-продажу електричної енергії між ДП «Енергоринок» та Продавцем у
разі відсутності в останнього електроенергії власного виробництва; зупинення дії або
анулювання ліцензії Продавця на право провадження господарської діяльності з
постачання електричної енергії на території України; ліквідації однієї із Сторін цього
Договору).
(51) Між ТОВ «Агро – НВ» і товариством з обмеженою відповідальністю «Елеватор –
Агро» (далі – ТОВ «Елеватор – Агро», код ЄДРПОУ 36913885) укладено договір
купівлі-продажу електричної енергії № 751/12-17 від 21.12.2017.
(52) Між ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» та приватним акціонерним товариством
«Нафтогазвидобування» (далі – ПАТ «Нафтогазвидобування», код ЄДРПОУ 32377038)
укладено договір постачання електричної енергії.
(53) Між ТОВ «Енергосервіс плюс» і товариством з обмеженою відповідальністю
«Екстраметан» (далі – ТОВ «Екстраметан», код ЄДРПОУ 40166954) укладено договір
№ 1-Е купівлі-продажу електроенергії від 14.11.2017 (діє до 31.12.2018 включно).
Відповідно до Плану-графіка купівлі-продажу електроенергії від 14.11.2017 до цього
договору, Сторони узгодили річні обсяги споживання електричної енергії Споживачем
щомісячно у 2018 році: січень – 100,00 тис. кВт·год., лютий – 100,00 тис. кВт·год.,
березень – 100,00 тис. кВт·год., квітень – 90,00 тис. кВт·год., травень – 80,00 тис.
кВт·год.; червень – 70,00 тис. кВт·год.; липень – 70,00 тис. кВт·год.; серпень –
80,00 тис. кВт·год.; вересень – 90,00 тис. кВт·год.; жовтень – 100,00 тис. кВт·год.;
листопад – 100,00 тис. кВт·год.; грудень – 100,00 тис. кВт·год.
(54) Між ТОВ «Енерсвіт» і товариством з обмеженою відповідальністю «СЄВ» (далі –
ТОВ «СЄВ», код ЄДРПОУ 37386838) укладено договір № 1018 від 19.02.2018.
(55) Відповідно до пункту 4 Порядку доступу постачальників електричної енергії за
нерегульованим тарифом електропередавальна організація веде перелік споживачів, з
якими у постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом укладені
договори про купівлю-продаж електричної енергії, а також постачальників електричної
енергії за нерегульованим тарифом, які здійснюють постачання електричної енергії для
електрозабезпечення власних об'єктів на території здійснення ліцензованої діяльності з
передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами
відповідної електропередавальної організації.
(56) До переліку споживачів вноситься інформація щодо укладених (із змінами щодо
припинення-відновлення продажу (постачання) електричної енергії) договорів про
постачання електричної енергії з постачальником електричної енергії за регульованим
тарифом, площадок вимірювання споживачів, стану розрахункових засобів обліку на
відповідних площадках вимірювання тощо.
(57) У разі укладення договору про купівлю-продаж електричної енергії з новим
споживачем або при розірванні раніше укладеного договору про купівлю-продаж
електричної енергії електропередавальна організація (за письмовим повідомленням
постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом) вносить до переліку
споживачів відповідні зміни.
(58) Отже, під час здійснення діяльності з постачання електричної енергії не побутовим
споживачам ТОВ «ТЕК «Елком», ТОВ «Енерджі 365», ТОВ «Енергосервіс плюс», ТОВ
«Енерсвіт», ТОВ «Агро – НВ», ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» має використовувати мережі
ПАТ «Полтаваобленерго».
(59) Згідно з пунктом 12 Порядку доступу постачальників електричної енергії за
нерегульованим тарифом у разі укладення договору на передачу електричної енергії
.
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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).
(60) Електропередавальна організація зобов’язана забезпечити доступ до свого
структурного підрозділу, що здійснює реєстрацією вхідної кореспонденції,
постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом для подачі та реєстрації
повідомлень та довідок. Реєстрація вказаних повідомлень та довідок здійснюється в
окремому журналі (пункт 12 Порядку доступу постачальників електричної енергії за
нерегульованим тарифом).
(61) Тобто, після укладення договору про передачу електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами між постачальниками електричної енергії
за нерегульованим тарифом (ТОВ «ТЕК «Елком», ТОВ «Енерджі 365», ТОВ
«Енергосервіс плюс», ТОВ «Енерсвіт», ТОВ «Агро – НВ», ТОВ «ДТЕК
ТРЕЙДІНГ») та електропередавальною організацією (ПАТ «Полтаваобленерго»),
ТОВ «ТЕК «Елком», ТОВ «Енерджі 365», ТОВ «Енергосервіс плюс», ТОВ
«Енерсвіт», ТОВ «Агро – НВ», ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» стануть потенційними
конкурентами для ПАТ «Полтаваобленерго» на ринку постачання електричної
енергії (крім населення), оскільки пунктом 4 Порядку доступу постачальників
електричної енергії за нерегульованим тарифом передбачено припинення-відновлення
продажу (постачання) електричної енергії відповідно до договорів про постачання
електричної енергії з постачальником електричної енергії за регульованим тарифом.
(62) Відповідно до підпункту 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з передачі електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від
09.11.2017 № 1388, ліцензіат повинен не порушувати законодавство про захист
економічної конкуренції.
(63) У свою чергу відповідно до підпункту 10 пункту 2.3 вказаних Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії ліцензіат повинен
надавати на недискримінаційних засадах послуги з передачі електричної енергії та
послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління за тарифами,
встановленими НКРЕКП.
(64) Також згідно з підпунктом 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з передачі електричної енергії ліцензіат повинен надавати доступ до своїх
електричних мереж на недискримінаційній та прозорій основі всім користувачам
системи передачі.
(65) Тобто, пунктом 2.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі
електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 09.11.2017 № 1388,
законодавчо чітко визначено конкретні організаційні вимоги (обов’язки), яких ліцензіат
повинен дотримуватися при провадженні ліцензованої діяльності.
(66) За повідомленням ПАТ «Полтаваобленерго» (лист від 18.05.2018 № 10-74/7952
(вх. № 66-01/226 від 21.05.2018), перелік постачальників електричної енергії за
нерегульованим тарифом (далі - ПНТ), які здійснювали господарську діяльність на
території Полтавської області, що закріплена за ПАТ «Полтаваобленерго», у 2017 році,
січні – квітні 2018 року становив 5 ПНТ. За інформацією товариства, частка
постачальників за нерегульованим тарифом у загальному обсязі постачання
електричної енергії споживачам (юридичним особам) у 2017 році становила 59,7 %, у
січні – квітні 2018 року – 58,0 %.
.
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(67) Так, за даними ПАТ «Полтаваобленерго» (лист від 18.05.2018 № 10-74/7952
(вх. № 66-01/226 від 21.05.2018), обсяг передачі електричної енергії
ПАТ «Полтаваобленерго» за 2017 рік становив 4 117 923 818 кВт·год; за січень –
квітень 2018 року – 1 410 148 599 кВт·год. Обсяги постачання електричної енергії за
регульованим тарифом ПАТ «Полтаваобленерго» власним споживачам, які є
юридичними особами, за 2017 рік становив 1 658 943 659 кВт·год, за січень – квітень
2018 року – 591 752 380 кВт·год. Обсяги передачі ПАТ «Полтаваобленерго»
електричної енергії для її постачання за нерегульованим тарифом суб’єктам
господарювання – постачальникам за нерегульованим тарифом за 2017 рік становили
2 458 980 159 кВт·год, за січень – квітень 2018 року – 818 396 219 кВт·год.
5. ОБСТАВИНИ СПРАВИ
(68) Заявником ТОВ «ТЕК «Елком» у своїй заяві про порушення законодавства про захист
економічної конкуренції з боку ПАТ «Полтаваобленерго» від 19.02.2018 № 111 та в
доповнення до неї (листи від 05.03.2018 № 131 (вх. № 02/13 від 05.03.2018); від
14.03.2018 № 141 (вх. № 02/281 від 15.03.2018); від 20.03.2018 № 154 (вх. № 02/311 від
21.03.2018); від 30.03.2018 № 166 (вх. № 66-01/41 від 02.04.2018), від 26.04.2018 № 204
(вх. № 66-01/152 від 02.05.2018), від 24.05.2018 № 233 (вх. № 66-01/246 від 29.05.2018),
від 06.06.2018 № 252 (вх. № 66-01/91К від 11.06.2018) було повідомлено
територіальному відділенню Комітету таке.
(69) Для здійснення ТОВ «ТЕК «Елком» з 01 травня 2018 року постачання електричної
енергії
споживачу
ПАТ
«Кременчуцький
завод
технічного
вуглецю»,
супроводжувальним листом № 106 від 14.02.2018 з додатками (пакетом документів,
передбаченим пунктом 5 Порядку доступу постачальників електричної енергії за
нерегульованим тарифом), нарочним 14.02.2018 спробувало надати відділу канцелярії
ПАТ «Полтаваобленерго» вказані документи. Натомість, при вході у приміщення
працівником служби охорони ПАТ «Полтаваобленерго» було запропоновано
зателефонувати до приймальні голови правління та фінансового директора ПАТ
«Полтаваобленерго» за номером 51-63-59. За результатами телефонної розмови за
вказаним телефонним номером було запропоновано вкинути пакет до поштової
скриньки ПАТ «Полтаваобленерго» (без реєстрації) і наступного дня,
зателефонувавши, дізнатися вхідний номер реєстрації або надіслати цей пакет
документів поштою рекомендованим листом (з повідомленням). Необхідність вказаних
дій аргументувалася тим, що працівники канцелярії ПАТ «Полтаваобленерго» не
виходять для реєстрації вхідної кореспонденції.
(70) Враховуючи вказане, ТОВ «ТЕК «Елком» супроводжувальний лист № 106 від
14.02.2018 з додатками (пакетом документів, передбаченим пунктом 5 Порядку доступу
постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом) було направлено
14.02.2018 на адресу ПАТ «Полтаваобленерго» поштою рекомендованим листом (з
повідомленням) № 3602204265802 та описом. За повідомленням ТОВ «ТЕК «Елком»
(лист від 14.03.2018 № 141, вх. № 02/281 від 15.03.2018), 13.03.2018 на поштову адресу
61058, м. Харків, вул. Ромен Роллана, буд. 12 повернувся поштовий конверт разом з
листом № 106 від 14.02.2018, який було відправлено 14.02.2018, з вказаною причиною
повернення – «за закінченням терміну зберігання», що підтверджено поштовим
конвертом з позначками.
(71) За інформацією Полтавської дирекції публічного акціонерного товариства «Укрпошта»
(далі – ПД ПАТ «Укрпошта») (лист від 07.03.2018 № 09.1-07-198), наданою ТОВ «ТЕК
«Елком» як додаток до заяви, вказане відправлення «Укрпошта Експрес»
№ 3602204265802 від 14.02.2018 на адресу ПАТ «Полтаваобленерго» (вул. Старий
Поділ, 5, м. Полтава, 36022) доставлялося таким чином: «Повідомлення про
надходження відправлення доставлялося листоношею 14.02.2018 року на адресу ПАТ
«Полтаваобленерго». Повторне повідомлення про надходження виписане та доставлене
до ПАТ «Полтаваобленерго» 17.02.2018 року. Станом на 07.03.2018р. за відправленням
.
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ніхто з представників ПАТ «Полтаваобленерго» не з’являвся, відправлення буде
повернуто за зворотною адресою».
(72) За інформацією ТОВ «ТЕК «Елком», 20.02.2018 та 27.02.2018 супроводжувальний лист
№ 106 від 14.02.2018 з додатками (пакетом документів, передбаченим пунктом 5
Порядку доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом) було
направлено повторно на адресу ПАТ «Полтаваобленерго» поштою рекомендованим
листом (з повідомленням) № 3600001960006 та № 6105808454058 відповідно, а також з
описами та кур’єрською доставкою.
(73) За повідомленням ТОВ «ТЕК «Елком» (лист від 14.03.2018 № 141, вх. № 02/281 від
15.03.2018) 13.03.2018 на поштову адресу: 61058, м. Харків, вул. Ромен Роллана, буд.
12 повернувся поштовий конверт разом із листом № 106 від 14.02.2018, який було
відправлено 20.02.2018, із вказаною причиною повернення – «за закінченням терміну
зберігання», що підтверджено поштовим конвертом з позначками.
(74) За інформацією Полтавської дирекції публічного акціонерного товариства «Укрпошта»
(лист від 19.03.2018 № 09.1-07-230), наданою ТОВ «ТЕК «Елком» як додаток до заяви,
вказане відправлення «Укрпошта Експрес» із кур’єрською доставкою № 6105808454058
від 27.02.2018 на адресу ПАТ «Полтаваобленерго» (вул. Старий Поділ, 5, м. Полтава,
36022) доставлялося таким чином:
(75) «Вказане повідомлення надійшло до відділення поштового зв’язку 28.02.2018 року та
цього ж дня відправлення доставлялося згідно вищевказаної адреси листоношею.
Оскільки вільного входу на територію ПАТ «Полтаваобленерго» у листоноші немає,
вона проінформувала охоронця про відправлення з кур’єрською доставкою, та просила
покликати уповноважену особу на отримання кореспонденції, але до листоноші ніхто
не вийшов. В а/с товариства було залишене повідомлення про надходження
відправлення. 03.03.2018 року відправлення знову доставлялося на адресу ПАТ
«Полтаваобленерго». За одержанням відправлення ніхто не вийшов, тому у а/с
залишене повторне повідомлення про надходження відправлення. Оскільки за
відправленням ніхто так і не з’явилися, тому після закінчення терміну зберігання
15.03.2018 року відправлення було повернене за зворотною адресою».
(76) При цьому, за повідомленням ТОВ «ТЕК «Елком», починаючи з 14.02.2018, товариство
телефонувало на всі вказані на офіційній веб-сторінці ПАТ «Полтаваобленерго»
номери телефонів з метою отримання інформації щодо такої поведінки ПАТ
«Полтаваобленерго» щодо неотримання поштової кореспонденції від ТОВ «ТЕК
«Елком» та запису на особистий прийом до керівництва ПАТ «Полтаваобленерго» для
врегулювання питань. Вказані спроби призвели до того, що після привітання та
представлення
представниками
ТОВ
«ТЕК
«Елком»,
працівники
ПАТ «Полтаваобленерго» клали слухавку.
(77) ТОВ «ТЕК «Елком» звернуто увагу територіального відділення Комітету, що у період з
01 по 04 березня 2018 року всі постачальники, які здійснюють постачання електричної
енергії на території Полтавської області на виконання зобов’язань, визначених
підпунктом 5 пункту 6.2 Примірного договору на передачу, повинні надати
ПАТ «Полтаваобленерго» до 3 числа місяця (включно), наступного за розрахунковим,
Акт прийому-передачі електроенергії з Оптового ринку електричної енергії України
(ОРЕ) та Акт власного виробництва електричної енергії у розрахунковому місяці, а
також довідку про фактичні погодинні обсяги споживання електричної енергії щодо
всіх споживачів постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом (далі –
ПНТ). Отже, станом на 05 березня 2018 року ПАТ «Полтаваобленерго» вже отримало
вхідну кореспонденцію від інших постачальників та відповідно її розглянуло та
підписало.
(78) ТОВ «ТЕК «Елком» супроводжувальний лист № 106 від 14.02.2018 з додатками
(пакетом документів, передбаченим пунктом 5 Порядку доступу постачальників
.
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електричної енергії за нерегульованим тарифом) було направлено 07.03.2018 на адресу
ПАТ «Полтаваобленерго» поштою рекомендованим листом (з повідомленням)
№ 3602204202088 та описом.
(79) За документальним підтвердженням ТОВ «ТЕК «Елком», наданим листом від
30.03.2018 № 166 (вх. № 66-01/41 від 02.04.2018), 26.03.2018 на поштову адресу: 61058,
м. Харків, вул. Ромен Роллана, буд. 12 повернувся поштовий конверт разом із листом
№ 106 від 14.02.2018, який було відправлено 09.03.2018, із вказаною причиною
повернення – «за закінченням терміну зберігання», що підтверджено поштовим
конвертом з позначками.
(80) За повідомленням ТОВ «ТЕК «Елком», 20.02.2018 та 07.03.2018 його представниками
було зроблено повторні спроби нарочним вручити ПАТ «Полтаваобленерго»
супроводжувальний лист № 106 від 14.02.2018 з додатками (пакетом документів,
передбаченим пунктом 5 Порядку доступу постачальників електричної енергії за
нерегульованим тарифом) та отримано усні відмови.
(81) Крім того, ТОВ «ТЕК «Елком» надало територіальному відділенню Комітету копію
складеного ТОВ «ТЕК «Елком» Акта про недопуск до відділу канцелярії та відмову
ПАТ «Полтаваобленерго» у прийнятті від ТОВ «ТЕК «Елком» документів, необхідних
для укладення договору про передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електричними мережами від 07.03.2018.
(82) ТОВ «ТЕК «Елком» супроводжувальний лист № 106 від 14.02.2018 з додатками
(пакетом документів, передбаченим пунктом 5 Порядку доступу постачальників
електричної енергії за нерегульованим тарифом) було направлено 16.03.2018 на адресу
ПАТ «Полтаваобленерго» поштою рекомендованим листом (з повідомленням)
№ 6105808489676 та описом.
(83) За інформацією ТОВ «ТЕК «Елком» (лист від 30.03.2018. № 166 (вх. № 66-01/41 від
02.04.2018), 20.03.2018 ПАТ «Полтаваобленерго» отримано вказане відправлення
№ 6105808489676, про що зазначено в поверненому рекомендованому повідомленні
про вручення поштового відправлення.
(84) За інформацією ПАТ «Полтаваобленерго» (лист від 03.03.2018 № 10-74/3296, вх.
№ 02/279 від 13.03.2018), документи для укладення договору на передачу електричної
енергії місцевими (локальними) мережами можуть направлятися товариству поштовим
зв'язком, кур'єрською службою доставки чи будь-яким іншим способом, зручним для
відправника. Крім того, для зручності відправників, на прохідній ПАТ
«Полтаваобленерго» (територія охороняється товариством) передбачена скринька для
поштової кореспонденції. Отримує документи зі скриньки для поштової кореспонденції
канцелярія товариства.
(85) Протягом 2018 року документи для укладення договору на передачу електричної
енергії місцевими (локальними) електричними мережами від ТОВ «Торгівельна
енергетична компанія «Елком» до ПАТ «Полтаваобленерго» не надходили.
(86) Поштове відправлення, направлене рекомендованим листом № 3602204265802 до
ПАТ «Полтаваобленерго» не надходило. На 03.03.2018 договір на передачу електричної
енергії
місцевими
(локальними)
електричними
мережами
між
ПАТ «Полтаваобленерго» і ТОВ «Торгова енергетична компанія «Елком» не укладено,
адже ТОВ «Торгова енергетична компанія «Елком» не зверталась до
ПАТ «Полтаваобленерго» з пропозицією щодо укладання такого договору. На момент
надання відповіді у 2018 році ТОВ «Торгова енергетична компанія «Елком» не
зверталось до ПАТ «Полтаваобленерго» із заявами, скаргами щодо неукладення
договору на передачу електричної енергії місцевими (локальними) мережами. Крім
того, ПАТ «Полтаваобленерго» не відомо про звернення із заявою або скаргою
ТОВ «Торгова енергетична компанія «Елком» у 2018 році до органів державної влади,
органів місцевого самоврядування чи суду.
.
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(87) З метою всебічного, повного та об’єктивного дослідження питань, викладених у заяві
ТОВ «ТЕК «Елком» від 19.02.2018 № 111 про порушення законодавства про захист
економічної конкуренції з боку ПАТ «Полтаваобленерго», територіальним відділенням
Комітету було направлено вимогу від 21.03.2018 № 02/524 Полтавській дирекції
публічного акціонерного товариства «Укрпошта» (вул. 1100-річчя Полтави, 2, м.
Полтава).
(88) Листом від 30.03.2018 № 07.7-17-85 (вх. № 66-01/65 від 05.04.2018)
ПД ПАТ «Укрпошта» було повідомлено територіальному відділенню Комітету
таке.
(89) Одним з основних документів, який визначає порядок надання послуг поштового
зв’язку, права та обов’язки операторів поштового зв’язку і користувачів послуг
поштового зв’язку, регулює відносини між ними, є Правила надання послуг поштового
зв’язку (далі – Правила), які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
05.03.2009 № 270.
(90) Згідно з вимогами пункту 94 Правил порядок доставки поштових відправлень,
поштових переказів, повідомлень про вручення поштових відправлень, періодичних
друкованих видань юридичним особам визначається на підставі договору, що
укладається юридичною особою з оператором поштового зв’язку за місцем
обслуговування.
(91) Між ПАТ «Полтаваобленерго» та ПАТ «Укрпошта» в особі філії – Полтавської
дирекції укладений договір про доставку/вручення поштових відправлень та
періодичних друкованих видань (далі - Договір) № 2956/2271 від 29.12.2016.
Довіреністю від 29.12.2017 № 01-1/17181 ПАТ «Полтаваобленерго» визначено
уповноважену особу на отримання поштових відправлень (внутрішніх та міжнародних
простих та рекомендованих карток, листів/бандеролей), повідомлень про надходження
посилок та відправлень з оголошеною цінністю, рекомендованих повідомлень про
вручення
поштових відправлень та періодичних друкованих видань – провідного
фахівця Громову Олену Олександрівну.
(92) Довіреністю від 29.12.2017 № 01-1/17183 ПАТ «Полтаваобленерго» визначено
уповноважену особу на отримання поштових відправлень (внутрішніх та
міжнародних простих та рекомендованих карток, листів/бандеролей), повідомлень про
надходження посилок та відправлень з оголошеною цінністю, рекомендованих
повідомлень про вручення поштових відправлень та періодичних друкованих видань завідувача канцелярії Ракецьку Валентину Володимирівну.
(93) Довіреністю від 29.12.2017 № 01-1/17180 ПАТ «Полтаваобленерго» визначено
уповноважену особу на отримання поштових відправлень (внутрішніх та
міжнародних простих та рекомендованих карток, листів/бандеролей), повідомлень про
надходження посилок та відправлень з оголошеною цінністю, рекомендованих
повідомлень про вручення поштових відправлень та періодичних друкованих видань фахівця Положишник Людмилу Володимирівну.
(94) Довіреністю від 29.12.2017 № 01-1/17182 ПАТ «Полтаваобленерго» визначено
уповноважену особу на отримання поштових відправлень (внутрішніх та міжнародних
простих та рекомендованих карток, листів/бандеролей), повідомлень про надходження
посилок та відправлень з оголошеною цінністю, рекомендованих повідомлень про
вручення поштових відправлень та періодичних друкованих видань - фахівця Вигівську
Світлану Павлівну.
(95) За інформацією ПД ПАТ «Укрпошта» згідно з п.1.1 Договору доставка поштових
відправлень (внутрішніх та міжнародних простих та рекомендованих карток,
листів/бандеролей), повідомлень про надходження посилок та відправлень з
оголошеною цінністю, рекомендованих повідомлень про вручення поштових
відправлень та періодичних друкованих видань ПАТ «Полтаваобленерго» здійснюється
.
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з використанням абонентської поштової скриньки, що встановлена за адресою: м.
Полтава, вул. Старий Поділ, 5 (прохідна). На територію ПАТ «Полтаваобленерго»
листоноші або кур’єру доступу немає.
(96) Порядок пересилання відправлень «Укрпошта Експрес» (далі – Порядок),
затверджений наказом ПАТ «Укрпошта» від 25.04.2016 № 506 (зі змінами), визначає
загальні вимоги щодо приймання, обробки, перевезення, доставки та вручення
відправлень «Укрпошта Експрес».
(97) При надходженні відправлень «Укрпошта Експрес» із сервісом «Кур'єрська доставка»
листоноша телефонує на номер мобільного телефону адресата, зазначений на
відправленні,
для
узгодження
часу
доставки,
але
представник
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що за умовами договору є відповідальна особа,
яка має право отримувати відправлення.
(98) 14.02.2018 у ВПЗ Полтава - 22 на адресу ПАТ «Полтаваобленерго» прийняте до
пересилання поштове відправлення «Укрпошта Експрес» № 3602204265802. 15.02.2018
листоноша в телефонному режимі повідомила про надходження вказаного
відправлення та до поштової скриньки було доставлено первинне повідомлення про
надходження. 19.02.2018 доставлено повторне повідомлення. 07.03.2018 відправлення
«Укрпошта Експрес» № 3602204265802 повернуто за закінченням встановленого
терміну зберігання.
(99) 21.02.2018 до ВПЗ Полтава – 22 надійшло поштове відправлення «Укрпошта Експрес»
із сервісом «Кур’єрська доставка» № 3600001960006. Оскільки на територію
ПАТ «Полтаваобленерго» доступ листоноші обмежений, на виконання вимог Порядку
листоноша зателефонувала адресату за номером, зазначеним на супровідній адресі, для
узгодження дати та часу доставки, та знову отримала роз’яснення щодо необхідності
вручення відповідальній особі за договором. 23.02.2018 доставлено повторне
повідомлення. 10.03.2018 відправлення № 3600001960006 повернуто за закінченням
встановленого терміну зберігання.
(100) Відправлення
«Укрпошта
Експрес»
із
сервісом
«Кур’єрська
доставка»
№ 6105808454058 надійшло 28.02.2018 до ВПЗ Полтава - 22. У цей же день листоноша
зателефонувала адресату за номером, зазначеним на супровідній адресі, для узгодження
дати та часу доставки, та знову отримала роз’яснення щодо необхідності вручення
відповідальній особі за договором. 03.03.2018 року доставлено повторне
повідомлення про надходження поштового відправлення. 15.03.2018 відправлення
№ 6105808454058 повернуто за закінченням встановленого терміну зберігання.
(101) Відправлення «Укрпошта Експрес» № 3602204202088 прийняте 09.03.2018 у ВПЗ
Полтава - 22. Цього ж дня листоноша в телефонному режимі повідомила про
надходження вказаного відправлення та до поштової скриньки доставила
повідомлення. 12.03.2018 доставлено повторне повідомлення. 23.03.2018 відправлення
№ 3602204202088 повернуто за закінченням встановленого терміну.
(102) Відправлення «Укрпошта Експрес»
із сервісом «Кур’єрська доставка»
№ 6105808489676 надійшло 17.03.2017 до ВПЗ Полтава - 22. Цього ж дня листоноша
в телефонному режимі повідомила про надходження вище вказаного відправлення та
до поштової скриньки доставила повідомлення. 20.03.2018 відправлення було вручене у
ВПЗ Полтава – 22 згідно з довіреністю № 181 від 20.03.2018 фахівцю канцелярії ПАТ
«Полтаваобленерго» Вигівській Світлані Петрівні.
(103) Вимогою в. о. голови територіального відділення Комітету від 21.03.2018 № 02/524
Полтавській дирекції публічного акціонерного товариства «Укрпошта» (вул. 1100-річчя
Полтави, 2, м. Полтава) було поставлено такі питання:
«7. Надати інформацію щодо отримання ПАТ «Полтаваобленерго» (вул. С. Поділ, 5, м.
Полтава) у період з 14.02.2018 року по 31.03.2018 року поштової кореспонденції
ПАТ «Укрпошта» усіма видами доставки по кожному із доставлянь (по мірі
.
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отримання ПАТ «Полтаваобленерго»: щоденно, кілька разів у тиждень, в певні дати
чи дні тижня тощо).
8. Чи мали місце у період з 14.02.2018 року по 31.03.2018 року випадки отримання
ПАТ «Полтаваобленерго» (вул. С. Поділ, 5, м. Полтава) певної поштової
кореспонденції та відмови від отримання іншої (по усіх видах доставки). Якщо так, то
надати обґрунтовані пояснення, вказати ці випадки та надати докази. Якщо ні, то
вказати про це».
(104) Листом від 30.03.2018 № 07.7-17-85 (вх. № 66-01/65 від 05.04.2018) ПД ПАТ
«Укрпошта» було повідомлено територіальному відділенню Комітету таке.
(105) На питання 7 вищевказаної вимоги від 21.03.2018. № 02/524:
За повідомленням ПД ПАТ «Укрпошта» (лист від 30.03.2018р. № 07.7-17-85, вх. № 6601/65 від 05.04.2018), за період з 14.02.2018 до 31.03.2018 вся рекомендована
кореспонденція (рекомендовані листи, рекомендовані повідомлення), проста письмова
кореспонденція та періодичні друковані видання, що надійшли на адресу ПАТ
«Полтаваобленерго»: вул. Старий Поділ, 5, м. Полтава, 36022, отримана під розписку в
окремому
аркуші
ф.8
уповноваженою
особою
Ракецькою
Валентиною
Володимирівною. Доставка кореспонденцій у період з 14.02.2018 до 31.03.2018
здійснювалась один раз на день, з понеділка по п’ятницю, листоношею ВПЗ Полтава –
22 до абонентської поштової скриньки, що встановлена за адресою: м. Полтава,
вул. Старий Поділ, 5 (прохідна), як зазначено у договорі.
(106) На питання 8 вищевказаної вимоги від 21.03.2018 № 02/524:
За період з 14.02.2018 до 31.03.2018 на адресу ПАТ «Полтаваобленерго»: вул. Старий
Поділ, 5, м. Полтава, 36022, від ТОВ «ТЕК «Елком» надійшли відправлення «Укрпошта
Експрес» №№ 3602204265802, 3600001960006, 6105808454058, 3602204202088,
6105808489676. Тільки одне поштове відправлення – № 6105808489676 отримане
адресатом.
(107) За інформацією ПД ПАТ «Укрпошта», відповідно до пункту 117 Правил надання
послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
05.03.2009 № 270, поштові відправлення повертаються об’єктом поштового зв’язку
відправнику у разі його письмової заяви, письмової відмови адресата від отримання чи
закінчення встановленого строку зберігання. Оскільки представник ПАТ
«Полтаваобленерго» не надавав письмової відмови від отримання поштових
відправлень «Укрпошта Експрес» №№ 3602204265802, 3600001960006, 6105808454058,
3602294202088, тому не вручені поштові відправлення повернуті за зворотною адресою
за закінченням терміну зберігання.
(108) Отже, все вищевказане спростовує твердження ПАТ «Полтаваобленерго» (лист від
03.03.2018 № 10-74/3296, вх. № 02/279 від 13.03.2018) щодо неукладення між ПАТ
«Полтаваобленерго» та ТОВ «ТЕК «Елком» договору на передачу електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами у зв’язку із ненадходженням до
ПАТ «Полтаваобленерго» необхідних документів (у т. ч. неотриманням поштового
відправлення № 3602204265802).
(109) Під
час
розгляду
справи
встановлено
наявність
зволікань
з
боку
ПАТ «Полтаваобленерго» в отриманні поштових повідомлень. Такі зволікання можуть
виражатись не лише у відмові в отриманні кореспонденції у порядку, передбаченому
пунктом 114 Правил, а й в іншій формі (дій чи бездіяльності, спрямованих на
неотримання поданих повідомлень). Наявність зволікань в отриманні повідомлень
заявників (постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом)
підтверджено доказами, зібраними під час дослідження обставин цієї справи, зокрема
актами ТОВ «ТЕК «Елком», листами ПАТ «Укрпошта», які у сукупності
підтверджують факти належного направлення ТОВ «ТЕК «Елком» поштових
відправлень, вжиття ПАТ «Укрпошта» всіх можливих заходів із метою належної
.
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доставки поштової кореспонденції та зволікання ПАТ «Полтаваобленерго» в отримані
вказаних повідомлень.
Як повідомляло вище ТОВ «ТЕК «Елком», супроводжувальний лист № 106
від 14.02.2018 з додатками (пакетом документів, передбаченим пунктом 5 Порядку
доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом) було
направлено 16.03.2018. на адресу ПАТ «Полтаваобленерго» поштою рекомендованим
листом (з повідомленням) № 6105808489676 та описом.
(110) За інформацією ТОВ «ТЕК «Елком» (лист від 30.03.2018 № 166 (вх. № 66-01/41 від
02.04.2018), 20.03.2018 ПАТ «Полтаваобленерго» отримало вказане відправлення
№ 6105808489676, про що зазначено в поверненому рекомендованому повідомленні
про вручення поштового відправлення та підтверджено вищевказаними листами
ПД ПАТ «Укрпошта».
(111) Відповідно до пункту 5 Порядку доступу постачальників електричної енергії за
нерегульованим тарифом 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 із виробництва електричної
енергії без ліцензії);
копію належним чином оформленої довіреності на право укладати договори особі,
яка уповноважена підписувати договори.

(112) У свою чергу, відповідно до пункту 6 Порядку доступу постачальників електричної
енергії за нерегульованим тарифом 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.
(113) Пунктом 7 Порядку доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим
тарифом 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
примірники підписаного та скріпленого печаткою (за наявності) договору про передачу
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.
.
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(114) 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.
(115) У разі наявності заперечень щодо окремих умов договору про передачу електричної
енергії місцевими (локальними) електричними мережами постачальник електричної
енергії за нерегульованим тарифом складає протокол розбіжностей, про що робиться
застереження у договорі, та у двадцятиденний строк надсилає електропередавальній
організації два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним договором
(пункт 8 Порядку доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим
тарифом).
(116) За інформацією ТОВ «ТЕК «Елком» (лист від 30.03.2018р. № 166, вх. № 66-01/41
від 02.04.2018), 30 березня 2018 року ПАТ «Полтаваобленерго» листом № 04-37/5206
від 26.03.2018, повідомило ТОВ «ТЕК «Елком», що відповідно до пункту 7 Порядку
доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих
(локальних) електричних мереж, затвердженим постановою НКРЕ України 29.10.2010
№ 1421, заява ТОВ «ТЕК «Елком» від 14.02.2018 № 106 залишається без розгляду,
оскільки згідно з актом про відсутність вкладень у конверті від 21.03.2018 ТОВ «ТЕК
«Елком» надало не всі документи, передбачені п. 5 Порядку доступу постачальників
електричної енергії за нерегульованим тарифом, а саме, у відповідному поштовому
відправленні відсутня довідка про наявність у постачальника електричної енергії за
нерегульованим тарифом укладеного договору (укладених договорів) про купівлюпродаж електричної енергії із споживачем (споживачами).
(117) За інформацією ТОВ «ТЕК «Елком» (лист від 30.03.2018 № 166, вх. № 66-01/41
від 02.04.2018), ним, керуючись пунктами 3 та 5 Порядку доступу постачальників
електричної енергії за нерегульованим тарифом в обов’язковому порядку листом
від 14.02.2018 № 106 за переліком додатків надано Довідку про наявність укладених
договорів про купівлю-продаж електричної енергії із споживачами № 104
від 14.02.2018 з копією договору № АЕ140218 від 14.02.2018 про купівлю - продаж
електричної енергії, укладеного між ТОВ «ТЕК «Елком» та ПрАТ «КЗТВ», який був
посвідчений належним чином підписом директора та печаткою ТОВ «ТЕК «Елком».
(118) Відповідно до пунктів 59 та 61 Правил надання послуг поштового зв'язку,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270, внутрішні
поштові відправлення з оголошеною цінністю з описом вкладення подаються для
пересилання відкритими для перевірки їх вкладення.
(119) У разі приймання внутрішніх поштових відправлень з оголошеною цінністю з описом
вкладення, бланк опису заповнюється відправником у двох примірниках. Працівник
поштового зв'язку повинен перевірити відповідність вкладення опису й розписатися на
обох його примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля. Один
примірник опису вкладається до поштового відправлення, другий видається
відправникові.
(120) Так, в описі до поштового відправлення від 16.03.2018 до листа ТОВ «ТЕК «Елком» від
14.02.2018 № 106 працівником поштового зв'язку було перевірено наявну відповідність
вкладень до опису серед яких був «Додаток 2: Лист ТОВ «ТЕК «Елком» № 104 від
14.02.2018 - Довідка про наявність укладених договорів про купівлю-продаж
електричної енергії із споживачами - 1 прим, на 4 арк.» та проставлено підпис і
відбиток календарного штемпеля «Укрпошта».
(121) За повідомленням ТОВ «ТЕК «Елком», із зазначених вище документів, у тому числі за
участю третіх осіб (ПАТ «Укрпошта»), з метою виконання ТОВ «ТЕК «Елком»
приписів пунктів 3 та 5 Порядку доступу постачальників електричної енергії за
.
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нерегульованим тарифом, підтверджується наявність належним чином оформленої
Довідки про наявність укладених договорів про купівлю-продаж електричної енергії із
споживачами № 104 від 14.02.2018 з копією Договору № АЕ140218 від 14.02.2018 про
купівлю-продаж електричної енергії, укладеного між ТОВ «ТЕК «Елком» та ПрАТ
«Кременчуцький завод технічного вуглецю», який був посвідчений підписом директора
та печаткою ТОВ «ТЕК «Елком».
(122) Крім того, за повідомленням ТОВ «ТЕК «Елком», відповідно до приписів пункту 7
Порядку доступу, строк письмового повідомлення ПАТ «Полтаваобленерго» про
залишення заяви ТОВ «ТЕК «Елком» без розгляду закінчився ще 22 березня 2018 року.
Тому ПАТ «Полтаваобленерго», надсилаючи листа № 04-37/5206 від 26.03.2018, який
було відправлено поштою 27 березня 2018 року, порушило строки, передбачені
пунктом 7 Порядку доступу щодо письмового повідомлення про залишення заяви
ТОВ «ТЕК «Елком» без розгляду (копія поштового конверта ПАТ «Полтаваобленерго»
з датою відправлення листа від 27.03.2018 надана територіальному відділенню
Комітету).
(123) Так, за повідомленням ПД ПАТ «Укрпошта», відправлення «Укрпошта Експрес» із
сервісом «Кур’єрська доставка» № 6105808489676 надійшло 17.03.2017 до ВПЗ
Полтава - 22. Цього ж дня листоноша в телефонному режимі повідомила про
надходження вказаного відправлення та доставила повідомлення до поштової
скриньки. 20.03.2018 відправлення було вручене у ВПЗ Полтава - 22 згідно з
довіреністю № 181 від 20.03.2018 фахівцю канцелярії ПАТ «Полтаваобленерго»
Вигівській Світлані Петрівні.
(124) Листом від 26.04.2018 № 204 (вх. № 66-01/152 від 02.05.2018) ТОВ «ТЕК «Елком»
повідомило територіальному відділенню Комітету, що 02.04.2018 ТОВ «ТЕК «Елком» в
шостий раз направило через ПАТ «Укрпошта» рекомендованим листом (з
повідомленням), описом та кур’єрською доставкою лист із додатками № 170 від
30.03.2018 щодо укладення договору про передачу електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами ПАТ «Полтаваобленерго». Зазначеному листу із
додатками № 170 від 30.03.2018 було присвоєно поштовий номер відправлення
№ 3600001964249. При цьому 04.04.2018 з електронного сервісу Укрпошти про
відстеження листів цінний лист № 3600001964249 було вручено особисто 03.04.2018.
Але 20.04.2018 цінний лист № 3600001964249 було повернуто до ТОВ «ТЕК «Елком»
за зворотною адресою: 61058, м. Харків, вул. Ромен Роллана, 12.
(125) За повідомленням ПАТ «Укрпошта» (лист від 04.05.2018 № 09.1-07-329), згідно з
інформацією, наданою Полтавською дирекцією Укрпошти, встановлено, що
відправлення «Укрпошта Експрес» № 3600001964249 від 02.04.2018 на адресу ПАТ
«Полтаваобленерго»: 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5, надійшло до відділення
поштового зв’язку № 22 м. Полтава. 03.04.2018 цього ж дня відправлення доставлялося
згідно із вказаною адресою листоношею. Оскільки вільного входу на територію
організації у листоноші немає, в а/с організації було залишено повідомлення про
надходження відправлення. 06.04.2018 виписано та доставлено повторне повідомлення.
За відправленням так і не з’явилися, тому після закінчення терміну зберігання
17.04.2018 відправлення було повернено за зворотною адресою. Правильна інформація
про вручення відправлення 03.04.2018 була надана ПАТ «Укрпошта» помилково, через
збій в АРМ ВЗ.
(126) За даними ТОВ «ТЕК «Елком», 02.04.2018 лист із додатком № 170 від 30.03.2018 (який
пронумеровано, прошнуровано в кількості 16 аркушів та скріплено печаткою й
підписом
директора)
було
вкладено
ще
й
у
поштову
скриньку
ПАТ «Полтаваобленерго» з відеофіксацією.
(127) ПАТ «Полтаваобленерго» повідомило територіальному відділенню Комітету (лист від
18.05.2018 № 10-74/7952 (вх. № 66-01/226 від 21.05.2018р.)), що 02.04.2018 отримало
листа ТОВ «ТЕК «Елком» від 30.03.2018 № 170 з додатками до нього.
.
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ПАТ «Полтаваобленерго» надало відповідь на лист ТОВ «ТЕК «Елком» від 30.03.2018
№ 170 листом від 20.04.2018 № 04-37/6461. За даними ПАТ «Полтаваобленерго»,
вказаний супровідний лист та два примірники договору на передачу електричної енергії
місцевими
(локальними)
мережами,
які
були
підписані
керівництвом
ПАТ «Полтаваобленерго» та завірені печаткою товариства, надіслано ТОВ «ТЕК
«Елком» для підпису. ТОВ «ТЕК «Елком» не повернуло на адресу
ПАТ «Полтаваобленерго» один примірник договору, тому, враховуючи положення
статті 181 Господарського кодексу України, цей договір не є укладеним. Разом з тим у
копії опису про направлення листа ПАТ «Полтаваобленерго» від 20.04.2018 № 0437/6461 та 2 примірників договору на передачу електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами між постачальником електричної енергії за
нерегульованим тарифом та електропередавальною організацією відсутній підпис
працівника ПАТ «Укрпошта» у графі «Перевірив» та наявний лише штемпель.
(128) Відповідно до пунктів 59 та 61 Правил надання послуг поштового зв'язку,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270, внутрішні
поштові відправлення з оголошеною цінністю з описом вкладення подаються для
пересилання відкритими для перевірки їх вкладення.
(129) У разі приймання внутрішніх поштових відправлень з оголошеною цінністю з описом
вкладення, бланк опису заповнюється відправником у двох примірниках. Працівник
поштового зв'язку повинен перевірити відповідність вкладення опису й розписатися на
обох його примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля. Один
примірник опису вкладається до поштового відправлення, другий видається
відправникові.
(130) Листом від 15.05.2018 № 09.1-07-340 ПАТ «Укрпошта» повідомило ТОВ «ТЕК
«Елком», що «відправлення «Укрпошта Експрес» з рекомендованим повідомленням
про вручення та описом № 3602204207144 від 20.04.2018 адресований: 61058,
м. Харків, вул. Ромен Ролана, буд. 12, ТОВ «ТЕК «Елком» був прийнятий до
пересилання оператором ВПЗ Полтава – 22 Шепель С.П. з допущеним порушенням
пунктів 59, 61 Правил надання послуг поштового зв’язку, а саме: не перевірено
належним чином відповідність фактичного вкладення вищезазначеного листа із
зазначенням в описі ф. 107, не поставлений підпис працівника, який здійснював
приймання даного поштового відправлення. Начальником ВПЗ № 22 м. Полтави не
забезпечено належний контроль за роботою підлеглих працівників, що призвело до
порушення вимог Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 05.03.2009р. № 270. Оператор ВПЗ Полтава – 22
звільнений із займаної посади наказом № 2232/02 від 26.04.2018 року».
(131) При цьому, за повідомленням ТОВ «ТЕК «Елком», 24 квітня 2018 року до них
надійшло поштове повідомлення № 1021 Харків - 58 від 23 квітня 2018 року, яким було
повідомлено про необхідність отримання поштового відправлення № 3602204207144
масою 30 г. Цього ж дня, на підставі зазначеного повідомлення ТОВ «ТЕК «Елком»
видало працівникові довіреність № 253 від 24.04.2018 на отримання зазначеного
цінного листа. При отриманні цінного листа № 3602204207144, перебуваючи в
приміщенні поштового зв’язку № 58 за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 34 у
присутності поштового працівника, працівником ТОВ «ТЕК «Елком», цей лист від
ПАТ «Полтаваобленерго» було розпаковано та перевірено на наявність в ньому
вкладень. Відповідно до вкладеного опису цінного листа № 3602204207144 кількість
вкладених аркушів повинна була дорівнювати 11 аркушам та одному аркушу опису.
Під час перевірки вкладень цінного листа № 3602204207144 було встановлено
розходження фактичної маси листа з оголошеною цінністю, зазначеною на поштовому
конверті, а також фактична наявність не всіх вкладень, зазначених в описі цінного
листа. Тобто, у поштовому конверті цінного листа № 3602204207144 було лише:
.

опис до цінного листа - 1 прим. на 1 арк.;
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-

лист ПАТ «Полтаваобленерго» № 04-37/6461 від 20.04.2018 - 1 прим. на
1 арк.

(132) Документа за номером 2 згідно з описом цінного листа № 3602204207144, а саме,
договору на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами
між постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом та
електропередавальною організацією на 5 арк. в 2 прим., не було вкладено. Враховуючи
вказане, ТОВ «ТЕК «Елком» надало до поштового відділення зв’язку № 58 у м. Харків
лист – претензію № 200 від 24.04.2018 з описом ситуації, що склалася та проханням її
вирішити.
(133) Керуючись чинними положеннями Закону України «Про поштовий зв’язок» від
04.10.2001 № 2759-ІІІ, Правилами надання послуг поштового зв'язку, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270, розходження фактичної
маси листа та відсутність вкладень на 10 аркушах (а саме 2-х екземплярів договору)
було відображено начальником поштового відділення № 58 у м. Харків в Акті на
розкриття та перепакування поштового відправлення № 1 від 24.04.2018 (ф. № 51-2).
(134) За повідомленням ТОВ «ТЕК «Елком» (лист від 26.04.2018 № 204, вх. № 66-01/152 від
02.05.2018), ним було здійснено таке:
-

роздруковано Примірний договір відповідно до зазначених в описі цінного листа
№ 3602204207144 на 5 арк. в 2 прим.;
прикладено лист ПАТ «Полтаваобленерго» № 04-37/6461 від 20.04.2018 на 1 арк. в
1 прим.;
опис вкладення на 1 арк. в 1 прим.,

тобто, було відтворено дійсну справжність цінного листа, якби були всі вкладення до
нього. Зазначені вкладення у приміщенні поштового зв’язку № 58 у м. Харків були
викладені на поштові ваги (фотознімки № 1 та № 2 знаходяться в матеріалах справи). У
результаті зважування перерахованих вище документів було встановлено, що при
наявності всіх вкладень у цінному листі № 3602204207144 їх вага була б приблизно 62
грами. Відповідно до зазначеної ваги в Акті на розкриття та перепакування поштового
відправлення № 1 від 24.04.2018 маса оболонки (тобто поштового конверта
ПАТ «Полтаваобленерго») дорівнює 26 грамам. Отже, арифметично складаючи
зважування, робимо висновок, що поштовий конверт ПАТ «Полтаваобленерго» у разі
справжньої наявності всіх вкладень відповідно до опису цінного листа
№ 3602204207144 мав би загальну масу приблизно 88 грамів, а не 30 грамів, як
зазначено на поштовому конверті на зворотному боці.
(135) Отже, вказане спростовує твердження ПАТ «Полтаваобленерго» (лист від 18.05.2018
№ 10-74/7952, вх. № 66-01/226 від 21.05.2018) щодо направлення для укладення між
ПАТ «Полтаваобленерго» і ТОВ «ТЕК «Елком» договору на передачу електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами.
(136) За повідомленням ТОВ «ТЕК «Елком» (лист від 06.06.2018 № 252, вх. № 66-01/91К від
11.06.2018), 03.05.2018 ТОВ «ТЕК «Елком» через ПАТ «Укрпошта» направило до ПАТ
«Полтаваобленерго» рекомендованим листом (з повідомленням), описом та
кур’єрською доставкою лист № 217 від 03.05.2018 з вимогою надати договір на
передачу, якому присвоєно поштовий номер відправлення – цінний лист
№ 6100137263862. 21.05.2018 це поштове відправлення було повернуто зворотно на
адресу ТОВ «ТЕК «Елком» у зв’язку із закінченням терміну зберігання. 01.06.2018
ПАТ «Полтаваобленерго» надіслало листа № 07.7-17-124 від 21.05.2018 з поясненнями
щодо невручення ПАТ «Полтаваобленерго» цінного листа № 6100137263862. Так, за
інформацією ПАТ «Укрпошта», 04.05.2018 до ВПЗ Полтава – 22 надійшло поштове
відправлення
«Укрпошта
Експрес»
із
сервісом
«Кур’єрська
доставка»
№ 6100137263862. У телефонному режимі 04.05.2018 листоноша повідомила про
надходження вказаного відправлення та до поштової скриньки було доставлено
.
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первинне повідомлення про надходження. 08.05.2018 доставлено повторне
повідомлення. 18.05.2018 відправлення «Укрпошта Експрес» № 6100137263862
повернуто за закінченням встановленого терміну пересилання, оскільки уповноважена
особа не з’явилася за отриманням.
(137) Як повідомлено ТОВ «ТЕК «Елком», оскільки ПАТ «Полтаваобленерго» не отримало
листа ТОВ «ТЕК «Елком» від 03.05.2018 № 217 з вимогою надати договір на передачу,
ТОВ «ТЕК «Елком» знову відправило його через ПАТ «Укрпошта» рекомендованим
листом
(з
повідомленням),
описом
та
кур’єрською
доставкою
до
ПАТ «Полтаваобленерго» 18.05.2018 та 01.06.2018. Але ПАТ «Полтаваобленерго» на
06.06.2018 знову не отримує їх у відділенні поштового зв’язку № 22.
(138) За повідомленням ПАТ «Полтаваобленерго» (лист від 06.07.2018 № 04-37/10247,
вх. № 66-01/430 від 11.07.2018) ним 20.04.2018 було направлено ТОВ «ТЕК «Елком»
два примірники належно оформленого проекту договору на передачу електричної
енергії місцевими (локальними) електричними мережами, підписані та завірені
печаткою товариства. На 06.07.2018 ТОВ «ТЕК «Елком» не було повернуто примірник
договору.
(139) Відповідно до доручення Голови Антимонопольного комітету України
Терентьєва Ю.О. від 27.04.2018 № 7-01/5040 (вх. № 66-01/16-АМ від 05.05.2018)
направлено для розгляду територіальному відділенню Комітету звернення НКРЕКП
(вул. Смоленська, 19, м. Київ, 03057) від 23.04.2018 № 3917/28/7-18 щодо розгляду заяв
ТОВ «ТЕК «Елком», ТОВ «Енерджі 365», ТОВ «Енергосервіс плюс», ТОВ «Енерсвіт»,
ТОВ «Агро – НВ», ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ».
(140) Відповідно до постанови НКРЕКП від 15.08.2017 № 1021 «Про видачу ліцензій з
постачання електричної енергії ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 36511938)
видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання
електричної енергії.
(141) За повідомленням листом від 08.06.2018 № 01-06/2663 ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 36511938, вул. Льва Толстого, 57, м. Київ,
01032), з метою укладення договору про передачу електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» супровідним листом
від 16.11.2017 № 01-03/2432 надало ПАТ «Полтаваобленерго» передбачені пунктом 5
Порядку доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до
місцевих (локальних) електричних мереж, затвердженим постановою НКРЕ України
29.10.2010 № 1421. Проте 30.11.2017 ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» отримало від ПАТ
«Полтаваобленерго» у відповідь лист від 24.11.2017 № 04-37/15376 із повідомленням
про залишення заяви ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» про укладення договору про передачу
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами з ПАТ
«Полтаваобленерго» без розгляду у зв’язку із ненаданням належним чином
оформлених документів за підписом уповноваженої особи сторони, оформлених
відповідно до статті 246 Цивільного кодексу України та наданих установчих
документів.
(142) ПАТ «Полтаваобленерго» повідомлено територіальному відділенню Комітету (лист від
18.05.2018 № 10-74/7952, вх. № 66-01/226 від 21.05.2018), що 21.11.2017 ним було
отримано лист ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» від 16.11.2017 № 01-03/2432 з пропозицією
укласти договір на передачу електричної енергії місцевими (локальними) мережами. До
листа ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» було додано пакет документів, у тому числі установчі
документи. Пункт 17.6 Статуту ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» передбачає, що з особою,
обраною на посаду директора ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» укладається трудовий договір
(контракт), в якому визначаються права та обов’язки директора ТОВ «ДТЕК
ТРЕЙДІНГ», його відповідальність, у тому числі майнова, умови його матеріального
забезпечення, інші умови найму за погодженням сторін. ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» не
надало трудового договору (контракту), в якому визначено право директора
.
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підписувати довіреності на представництво інтересів ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ». Отже,
під час дослідження вказаних документів встановлено, що лист із пропозицією укласти
договір від імені ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» підписано особою, яка згідно з установчими
документами не має права представляти інтереси ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ».
Враховуючи положення частини третьої статті 92, статей 640 – 642 Цивільного кодексу
України, ПАТ «Полтаваобленерго» відмовило ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» у прийнятті
пропозиції укласти договір на передачу електричної енергії місцевими (локальними)
мережами.
(143) Відповідно до підпункту 25 пункту 4 Положення про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715/2014,
НКРЕКП відповідно до покладених на неї завдань розглядає звернення споживачів та
надає роз’яснення з питань застосування нормативно-правових актів НКРЕКП.
(144) Листом від 11.01.2018 № 300/28.1/7-18 НКРЕКП надала ПАТ «Полтаваобленерго» та
ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» роз’яснення на звернення ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» щодо
відмови ПАТ «Полтаваобленерго» в укладенні договору про передачу електричної
енергії місцевими (локальними) мережами.
(145) Як повідомлено НКРЕКП, виходячи з наданої ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» інформації для
укладення ним договору про передачу, відповідно до пункту 5 Порядку доступу
постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих
(локальних) електричних мереж, було надано листом від 16.11.2017 № 01-03/2432 до
ПАТ «Полтаваобленерго» повний пакет документів, необхідних для укладення
договору про передачу.
(146) ПАТ «Полтаваобленерго» своїм листом від 24 листопада 2017 року № 04-37/15376
відмовило ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» в укладенні договору про передачу, підставою для
чого стало ненадання (на думку ПАТ «Полтаваобленерго») належним чином
оформлених документів за підписом уповноваженої особи сторони, оформлених
відповідно до статті 246 Цивільного кодексу України.
(147) Проте ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» у зверненні повідомило, що надало усі документи,
передбачені чинним законодавством, у повному обсязі та у формі, що відповідає
вимогам законодавства. Також усі документи були підписані уповноваженою особою,
довіреність якої додано до пакета документів та належним чином завірено.
(148) У пункті 7 Порядку доступу передбачено відмову постачальнику електричної енергії за
нерегульованим тарифом в укладенні договору про передачу зі сторони
електропередавальної організації лише через надання не всіх документів, передбачених
пунктом 5 цього порядку, інших причин для відмови в укладенні договору про
передачу Порядком доступу та іншими чинними нормативно-правовими документами
не передбачено.
(149) Статтею 246 Цивільного кодексу України встановлено вимогу щодо видачі довіреності
від імені юридичної особи лише її органом або іншою особою, уповноваженою на це її
установчими документами (така вимога була виконана ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ»), при
цьому окремих або спеціальних положень щодо порядку укладення договорів про
передачу або вимог до документів, що надаються для укладення такого договору, цією
статтею не передбачено.
(150) Разом з тим, НКРЕКП зазначено, що згідно з підпунктом 10 пункту 2.3 Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії,
затверджених постановою НКРЕКП від 25 червня 2017 року № 932 (далі – Ліцензійні
умови), ліцензіат з розподілу електричної енергії повинен укладати договори, які є
обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати
умови цих договорів.
.
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(151) У свою чергу безпідставна відмова ПАТ «Полтаваобленерго» в укладанні договору
про передачу з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» може бути розцінена як порушення
Ліцензійних умов.
(152) Враховуючи вказане, НКРЕКП рекомендувало ПАТ «Полтаваобленерго» не
створювати перешкод в укладенні договору про передачу з ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» та
в подальшій господарській діяльності з постачання електричної енергії.
(153) За повідомленням ПАТ «Полтаваобленерго» (лист від 06.07.2018 № 04-37/10247,
вх. № 66-01/430 від 11.07.2018), на 06.07.2018 договору на передачу електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами між ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» та
ПАТ «Полтаваобленерго» не укладено.
(154) За повідомленням ТОВ «Енергосервіс плюс» (просп. Фрунзе, 26, м. Харків, 61007),
листом від 11.12.2017 № 164 (згідно з цінним описом № 6100706079277) товариство
повторно звернулося до ПАТ «Полтаваобленерго» із заявою щодо укладення договору
про передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.
Комплект документів не був отриманий ПАТ «Полтаваобленерго» у відділенні ПАТ
«Укрпошта» та був повернутий у зв’язку із закінченням строку зберігання.
(155) За повідомленням ПАТ «Полтаваобленерго» (лист від 13.04.2018 № 04-37/6075, вх.
№ 66-01/93 від 13.04.2018), товариство не отримувало листа ТОВ «Енергосервіс плюс»
від 11.12.2017 № 164 про направлення пакета документів з метою укладення договору
на
передачу
електричної
енергії
місцевими
(локальними)
мережами
ПАТ «Полтаваобленерго» у зв’язку з відсутністю інформації від ПАТ «Укрпошта» про
наявність зазначеного листа.
(156) У свою чергу листом від 12.04.2018 № 07.7-17-93 (вх. № 66-01/164 від 02.05.2018)
Полтавською дирекцією ПАТ «Укрпошта» (вул. 1100-річчя Полтави, 2, м. Полтава,
36000) було повідомлено територіальному відділенню Комітету, що «14.12.2017 року
до ВПЗ Полтава – 22 надійшло поштове відправлення «Укрпошта Експрес» №
6100706079277. 15.12.2017 року листоноша в телефонному режимі повідомила про
надходження вище вказаного відправлення та до поштової скриньки було доставлено
первинне повідомлення про надходження. 19.12.2017 року доставлено повторне
повідомлення. 30.12.2017 року відправлення «Укрпошта Експрес» № 6100706079277
повернуто за закінченням встановленого терміну пересилання».
(157) ПАТ «Полтаваобленерго» повідомило територіальне відділення Комітету, що
17.01.2018 отримало пакет документів від ТОВ «Енергосервіс плюс»
(просп. Фрунзе, 26, м. Харків, 61007) від 12.01.2018 № 8 для укладення договору на
передачу електричної енергії місцевими (локальними) мережами. Після перевірки
документів було виявлено, що не всі додатки, зазначені у супровідному листі, є в
наявності. Зокрема, відсутня копія Статуту ТОВ «Енергосервіс плюс» (копія Акта про
відсутність вкладень у конверті від 17.01.2018 надана територіальному відділенню
Комітету).
(158) Зазначене у в свою чергу підтверджено під час аналізу територіальним відділенням
Комітету пакета документів від ТОВ «Енергосервіс плюс» від 12.01.2018 № 8, що були
надані згідно з Актом прийому-передачі оригіналів вказаних документів від 13.04.2018.
(159) При цьому, як випливає з вищевказаного Акта про відсутність вкладень пакет
документів від ТОВ «Енергосервіс плюс» від 12.01.2018 № 8 для укладення договору
на передачу електричної енергії місцевими (локальними) мережами надано
ПАТ «Полтаваобленерго» нарочним помічником народного депутата України
Д. Добродомова – Стегнієм Р.Г.
(160) Беручи до уваги вищевказане, ПАТ «Полтаваобленерго» впродовж трьох робочих днів
із дня отримання документів (вх. № 462 від 17.01.2018) письмово листом від 19.01.2018
№ 04-37/864, керуючись пунктом 7 Порядку, повідомило ТОВ «Енергосервіс плюс» про
залишення заяви від 12.01.2018 № 8 без розгляду.
.
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(161) Разом з тим, як зазначалося вище, для прикладу, листом від 11.01.2018
№ 300/28.1/7-18 НКРЕКП надало ПАТ «Полтаваобленерго» та ТОВ «ДТЕК
ТРЕЙДІНГ» роз’яснення на звернення ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» щодо відмови
ПАТ «Полтаваобленерго» в укладенні договору про передачу електричної енергії
місцевими (локальними) мережами. У пункті 7 Порядку доступу передбачено відмову
постачальнику електричної енергії за нерегульованим тарифом в укладенні договору
про передачу зі сторони електропередавальної організації лише за причиною надання
не всіх документів, передбачених пунктом 5 цього порядку, інших причин для відмови
в укладенні договору про передачу Порядком доступу та чинними нормативноправовими документами не передбачено.
(162) За повідомленням ПАТ «Полтаваобленерго» (лист від 06.07.2018 № 04-37/10247,
вх. № 66-01/430 від 11.07.2018), на 06.07.2018 договору на передачу електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами між ТОВ «Енергосервіс плюс» та
ПАТ «Полтаваобленерго» не укладено.
(163) ТОВ «Енерсвіт» (узвіз Куликівський, 7, м. Харків, 61002) листом від 30.03.2018
№ 9 повідомило, що 07.03.2018 ними було направлено до ПАТ «Полтаваобленерго»
заяву № 3 щодо укладення договору про передачу електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами ПАТ «Полтаваобленерго».
(164) Листом від 19.03.2018 № 04-37/4662 ПАТ «Полтаваобленерго» повідомило про відмову
в укладенні договору про передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електричними мережами ПАТ «Полтаваобленерго» та залишення заяви ТОВ
«Енерсвіт» без розгляду у зв’язку з ненаданням ТОВ «Енерсвіт» документа, що
підтверджує право особи укладати договори, яка уповноважена підписувати договори.
(165) Відповідно до частини п’ятої статті 65 Господарського кодексу України керівник
підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в
органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у
відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію
підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку,
визначених установчими документами.
(166) Відповідно до доданої до заяви копії Виписки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців керівником ТОВ «Енерсвіт» та особою,
яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому
числі підписувати договори, є Селеверстов Олександр Олександрович.
(167) Згідно зі Статутом ТОВ «Енерсвіт» його керівником є директор. До заяви від
07.03.2018 № 3 було додано копію наказу про призначення Селеверстова О.О.
директором ТОВ «Енерсвіт».
(168) Так, НКРЕКП листом від 06.06.2016 № 5638/28.1/7-16 надавало роз’яснення щодо
аналогічної ситуації у вигляді неправомірних дій ПАТ «Черкасиобленерго», які
полягали у відмові в укладенні договору про передачу електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами ТОВ «ЕК «Енолл» у зв’язку з ненаданням
документів щодо повноважень директора, при тому, що до заяви про укладення
договору постачальник додав копію виписки з ЄДР щодо повноважень директора на
укладення договорів без довіреності.
(169) За повідомленням ПАТ «Полтаваобленерго» (лист від 06.07.2018 № 04-37/10247,
вх. № 66-01/430 від 11.07.2018), на 06.07.2018 договору на передачу електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами між ТОВ «Енерсвіт» та ПАТ
«Полтаваобленерго» не укладено.
(170) Товариством з обмеженою відповідальністю «Енерджі 365» у своїй заяві від 18.06.2018
№ 383 (вх. № 66-01/26АМ від 26.06.2018) повідомлено територіальному відділенню
Комітету, що ним з метою постачання електричної енергії Новосанжарській філії
товариства з обмеженою відповідальністю «Прінт Інжінірінг» (код ЄДРПОУ .
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35919996) на підставі договору від 01.02.2018 № 01/02118-Е купівлі-продажу
електроенергії направлено ПАТ «Полтаваобленерго» листом від 04.05.2018 № 344
заяву щодо укладення договору про передачу електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами ПАТ «Полтаваобленерго» із додатками, а саме:
Довідку про наявність у ТОВ «Енерджі 365» укладеного договору № 01/02/18-Е про
купівлю-продаж електричної енергії від 01.02.2018 із споживачем Новосанжарською
філією ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», копію першої та останньої сторінок договору №
01/02/18-Е про купівлю-продаж електричної енергії від 01.02.2018 із споживачем
Новосанжарською філією ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», копію постанови НКРЕКП від
19.09.2017 № 1140 «Про видачу ліцензій з постачання електричної енергії ПП
«Ярослава – 96» та ТОВ «Енерджі 365», копію наказу від 08.08 2017 № 1 ТОВ
«Енерджі 365» про призначення директора, копію Статуту, копію Виписки з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 10.07.2017,
копію Витягу з реєстру платників податку на додану вартість від 05.09.2017.
(171) Отже, за повідомленням ТОВ «Енерджі 365», ним дотримано вимог пункту 5 Порядку
доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом.
(172) При цьому, як повідомлено ТОВ «Енерджі 365», у відповідь на вказану заяву щодо
укладення договору про передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електричними мережами ПАТ «Полтаваобленерго», ТОВ «Енерджі 365» отримано від
ПАТ «Полтаваобленерго» лист № 04-37/8929 від 08.06.2018, в якому зазначено, що
ТОВ «Енерджі 365» надало неналежно оформлений пакет документів, передбачений
Порядком доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом. А
саме, не надано належних доказів повноважень уповноваженої особи заявника, який
підписав надані для розгляду заяву та довідку про наявність укладеного договору
купівлі-продажу електричної енергії зі споживачем, зокрема, відсутні докази обрання
директора ТОВ «Енерджі 365». У зв’язку із вказаним, зазначену заяву ТОВ «Енерджі
365» залишено без розгляду.
(173) Разом з тим, відповідно до листа ПАТ «Полтаваобленерго» від 06.07.2018
№ 04-37/10247 (вх. № 66-01/430 від 11.07.2018) ним 05.06.2018. було отримано пакет
документів із заявою ТОВ «Енерджі 365» (вул. Володимирська, 18/2, оф. 12, м. Київ)
від 04.05.2018 № 344 р. (вх. № 5112 від 05.06.2018) для укладення договору на передачу
електричної
енергії
місцевими
(локальними)
електромережами
ПАТ «Полтаваобленерго». ТОВ «Енерджі 365» надало неналежно оформлений пакет
документів, передбачених Порядком доступу постачальників електричної енергії за
нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж, затвердженим
постановою НКРЕ від 29.10.2010 № 1421, зі змінами. А саме, не надано належних
доказів повноважень особи заявника ТОВ «Енерджі 365», уповноваженої підписувати
договори.
(174) Так, НКРЕКП листом від 06.06.2016 № 5638/28.1/7-16 надавало роз’яснення щодо
аналогічної ситуації у вигляді неправомірних дій ПАТ «Черкасиобленерго», які
полягали у відмові в укладенні договору про передачу електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами ТОВ «ЕК «Енолл» у зв’язку з ненаданням
документів щодо повноважень директора, при тому, що до заяви про укладення
договору постачальник додав копію виписки з ЄДР щодо повноважень директора на
укладення договорів без довіреності.
(175) За повідомленням ПАТ «Полтаваобленерго» (лист від 06.07.2018 № 04-37/10247, вх.
№ 66-01/430 від 11.07.2018), на 06.07.2018 договорів на передачу електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами між ТОВ «Енерджі 365» та ПАТ
«Полтаваобленерго» не укладено.
(176) Крім того, ПАТ «Полтаваобленерго» повідомлено територіальному відділенню
Комітету (лист від 06.07.2018 № 04-37/10247, вх. № 66-01/430 від 11.07.2018), що у
травні 2018 року до ПАТ «Полтаваобленерго» не надходило заяв та додаткових
.
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документів для укладення договору на передачу електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами ПАТ «Полтаваобленерго» від ТОВ «Енерджі
365». ПАТ «Полтаваобленерго» 05.06.2018 отримало пакет документів із заявою від
ТОВ «Енерджі 365» (вул. Володимирська, 18/2, оф. 12, м. Київ) від 04.05.2018 № 344
(вх. № 5112 від 05.06.2018) для укладення договору на передачу електричної енергії
місцевими (локальними) електричними мережами ПАТ «Полтаваобленерго».
(177) При цьому, за повідомленням Полтавської дирекції ПАТ «Укрпошта» (лист від
06.07.2018 № 07.7-17-171, вх. № 66-01/457 від 12.07.2018), 07.05.2018 до ВПЗ Полтава –
22 на адресу ПАТ «Полтаваобленерго»: вул. Старий Поділ, 5, м. Полтава, надійшло
поштове відправлення «Укрпошта Експрес» № 0311325140866 від ТОВ «Енерджі 365»
(вул. Володимирська, 18/2, кв. 12, м. Київ). У цей же день, 07.05.2018, у поштову
скриньку ПАТ «Полтаваобленерго» було доставлено первинне повідомлення про
надходження поштового відправлення № 0311325140866, а 11.05.2018 доставлено
повторне повідомлення. 21.05.2018 поштове відправлення № 0311325140866 було
повернуто за закінченням встановленого строку зберігання.
(178) Товариством з обмеженою відповідальністю «Агро – НВ» (вул. Перемоги, 20, м. Київ,
03170) у своїй заяві від 18.04.2018 № 505/04-18 повідомлено територіальному
відділенню Комітету, що 22 грудня 2017 року за № 275/12-17 ним було направлено
ПАТ «Полтаваобленерго» заяву щодо укладення договору про передачу електричної
енергії місцевими (локальними) електричними мережами ПАТ «Полтаваобленерго». У
відповідь ПАТ «Полтаваобленерго» було направлено ТОВ «Агро – НВ» лист від
11.01.2018 № 04-37/399, яким відмовлено ТОВ «Агро – НВ» у розгляді наданої заяви у
зв’язку з ненаданням належним чином оформлених документів за підписом
уповноваженої особи. 22 січня 2018 року за № 315/01-18 ТОВ «Агро – НВ» направлено
ПАТ «Полтаваобленерго» повторно заяву щодо укладення договору про передачу
електричної
енергії
місцевими
(локальними)
електричними
мережами
ПАТ
«Полтаваобленерго»
поштовою
службою
ПАТ
«Укрпошта».
ПАТ «Полтаваобленерго» відмовилося отримати документи. Повторно оригінали
вказаної заяви з відповідними додатками ТОВ «Агро – НВ» надсилало до
ПАТ «Полтаваобленерго» поштовою службою ПАТ «Укрпошта» від 05.03.2018,
22.03.2018, а також залишило у скрині для вхідної кореспонденції канцелярії
ПАТ «Полтаваобленерго». У жодному випадку документи не були зареєстровані
ПАТ «Полтаваобленерго».
(179) За повідомленням ПАТ «Полтаваобленерго» (лист від 06.07.2018 № 04-37/10247,
вх. № 66-01/430 від 11.07.2018), у ПАТ «Полтаваобленерго» була відсутня будь-яка
інформація від ПАТ «Укрпошта» щодо отримання пакетів документів від ТОВ «Агро –
НВ» (вул. Перемоги, 20, м. Київ, 03170), що направлялися 22.01.2018, 05.03.2018,
22.03.2018 та 26.04.2018 з метою укладення договору на передачу електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами.
(180) При цьому, за повідомленням Полтавської дирекції ПАТ «Укрпошта» від 06.07.2018
№ 07.7-17-171 (вх. № 66-01/457 від 12.07.2018) 07.03.2018 до ВПЗ Полтава – 22
надійшло поштове відправлення «Укрпошта Експрес» № 0305609498914 від
ТОВ «Агро – НВ» (вул. Перемоги, 10, м. Київ). У цей же день, 07.03.2018, до поштової
скриньки ПАТ «Полтаваобленерго» було доставлено первинне повідомлення про
надходження поштового відправлення № 0305609498914, а 12.03.2018 доставлено
повторне повідомлення. 23.03.2018 поштове відправлення «Укрпошта Експрес» з
оголошеною цінністю № 0305609498914 повернуто за закінченням встановленого
строку зберігання.
(181) 24.03.2018 до ВПЗ Полтава – 22 надійшло поштове відправлення «Укрпошта Експрес»
№ 0317008875534 від ТОВ «Агро – НВ» (вул. Перемоги, 10, м. Київ). У цей же день,
24.03.2018, до поштової скриньки ПАТ «Полтаваобленерго» було доставлено первинне
повідомлення про надходження поштового відправлення № 0317008875534, а
.
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03.04.2018 доставлено повернуто повідомлення. 11.04.2018 поштове відправлення
«Укрпошта Експрес» з оголошеною цінністю № 0317008875534 повернуто за
закінченням встановленого строку зберігання.
(182) 28.04.2018 до ВПЗ Полтава - 22 надійшло поштове відправлення «Укрпошта Експрес»
із сервісом «Кур’єрська доставка» № 0317008822127 від ТОВ «Агро - НВ» (вул.
Перемоги, 10, м. Київ). Оскільки на територію ПАТ «Полтаваобленерго» доступ
листоноші обмежений, номер телефону контактної особи, зазначений відправником на
супровідній адресі, є некоректним (011-111-11-11), тому в поштовій скриньці
ПАТ «Полтаваобленерго» було залишено первинне повідомлення про надходження
поштового відправлення. 03.05.2018 доставлено повторне повідомлення про
надходження поштового відправлення «Укрпошта Експрес» № 0317008822127.
04.05.2018 за заявою довіреної особи відправника ТОВ «Агро - НВ» Проценка В.В.
відправлення № 0317008822127 повернуто представнику під розписку.
(183) При цьому, за повідомлення Полтавської дирекції ПАТ «Укрпошта», за період з
01.04.2018 до 30.06.2018 доставка рекомендованої кореспонденції (рекомендованих
листів, рекомендованих повідомлень), простої письмової кореспонденції, повідомлень
про надходження реєстрованих поштових відправлень та періодичних друкованих
видань на адресу ПАТ «Полтаваобленерго» здійснювалася один раз на день, з
понеділка по п’ятницю, листоношею ВПЗ Полтава – 22 до абонентської поштової
скриньки, що встановлена за адресою: вул. Старий Поділ, 5, м. Полтава (прохідна).
(184) За повідомленням ПАТ «Полтаваобленерго» (лист від 11.05.2018 № 04-37/7544,
вх. № 66-01/204 від 11.05.2018), протягом 2018 року на адресу
ПАТ «Полтаваобленерго» надходили документи від ТОВ «Агро – НВ» листом від
22.12.2017 № 275/12-17 (вх. № 251 від 10.01.2018) та від 03.05.2018 № 519/05-18
(вх. № 4045 від 05.05.2018) для укладення договору на передачу електричної енергії
місцевими (локальними) електричними мережами ПАТ «Полтаваобленерго».
(185) За інформацією ПАТ «Полтаваобленерго» (лист від 11.05.2018 № 04-37/7544, вх. № 6601/204 від 11.05.2018), за результатами аналізу заяви щодо укладення договору про
передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами
ПАТ «Полтаваобленерго» від 22.12.2017 № 275/12-17 (вх. № 251 від 10.01.2018) ним
було листом від 11.01.2018 № 04-37/399 повідомлено ТОВ «Агро – НВ» про залишення
заяви без розгляду у зв’язку з ненаданням належним чином оформлених документів за
підписом уповноваженої особи сторони, оформлених відповідно до статті 246
Цивільного кодексу України та наданих установчих документів. Зокрема, документи,
що були додані до заяви від 22.12.2017 від ТОВ «Агро – НВ», підписані комерційним
директором. З наданих до ПАТ «Полтаваобленерго» документів не вбачалися
повноваження комерційного директора на вчинення таких дій від імені ТОВ «Агро –
НВ».
(186) При цьому територіальним відділенням Комітету встановлено, що як додаток до заяви
щодо укладення договору про передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електричними мережами ПАТ «Полтаваобленерго» від 22.12.2017
№ 275/12-17
(вх. № 251 від 10.01.2018) надано довіреність № 02/10/01 від 02.10.2017, згідно з якою
ТОВ «Агро – НВ» в особі директора Ричанчика В.М. уповноважує Проценка В.В.
представляти інтереси ТОВ «Агро – НВ», у т. ч. укладати від імені товариства будь-які
договори. Проценко В.В. є комерційним директором ТОВ «Агро – НВ».
(187) За повідомленням ПАТ «Полтаваобленерго» (лист від 06.07.2018 № 04-37/10247, вх. №
66-01/430 від 11.07.2018), за результатами розгляду заяви від 03.05.2018 № 519/05-18
(вх. № 4045 від 05.05.2018) про укладення договору на передачу електричної енергії
місцевими (локальними) електричними мережами ПАТ «Полтаваобленерго» між ПАТ
«Полтаваобленерго» та ТОВ «Агро – НВ» укладено договір на передачу електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами між постачальником електричної
.
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енергії за нерегульованим тарифом та електропередавальною організацією № 1717 від
05.05.2018.
6. ВИСНОВКИ ЩОДО КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ
(188) Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб’єкт
господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо на
цьому ринку у нього немає жодного конкурента та не зазнає значної конкуренції
внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб’єктів господарювання щодо
закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар’єрів для доступу на
ринок інших суб’єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин.
(189) Згідно зі статтею 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.
(190) Відповідно до пункту 2 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»
порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції є зловживання
монопольним (домінуючим) становищем.
(191) Згідно зі статтею 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення
законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність,
встановлену законом.
(192) За умов існування конкуренції на цьому ринку, постачальники електричної енергії за
нерегульованим
тарифом
мали
б
змогу
відмовитись
від
послуг
ПАТ «Полтаваобленерго» та звернутись до інших суб'єктів господарювання з метою
отримання послуги з передачі електричної енергії місцевим (локальними)
електричними мережами.
(193) ПАТ «Полтаваобленерго» 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 передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електричними мережами.
(194) З метою захисту власних бізнес-інтересів на ринку постачання електричної енергії,
ПАТ «Полтаваобленерго, зловживаючи монопольним (домінуючим) становищем на
ринку передачі електричної енергії, створює перешкоди доступу постачальників
електричної енергії на ринок постачання електричної енергії шляхом встановлення
дискримінаційних умов придбання послуг з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами в межах здійснення ліцензованої діяльності.
(195) Крім того, такі дії ПАТ «Полтаваобленерго» позбавляють суб’єктів господарювання
(споживачів електричної енергії) права вільного вибору постачальника електричної
енергії на конкурентних засадах, як це передбачено чинним законодавством.
(196) Отже, дії публічного акціонерного товариства «Полтаваобленерго» щодо зволікання з
отриманням від постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом
документів (передбачених пунктом 5 Порядку доступу постачальників електричної
енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж,
затвердженою постановою НКРЕ України 29.10.2010 № 1421), направлених з метою
укладення договорів на передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами між ПАТ «Полтаваобленерго» та постачальниками електричної
енергії за нерегульованим тарифом, а також щодо затримання постачальникам
електричної енергії за нерегульованим тарифом розгляду документів (передбачених
.
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пунктом 5 Порядку доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим
тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж, затвердженим постановою НКРЕ
України 29.10.2010 № 1421), направлених з метою укладення договорів на передачу
електричної
енергії
місцевими
(локальними)
електромережами
між
ПАТ «Полтаваобленерго» та постачальниками електричної енергії за нерегульованим
тарифом, всупереч пункту 7 Порядку доступу постачальників електричної енергії за
нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж, затвердженим
постановою НКРЕ України 29.10.2010 № 1421, є порушенням законодавства про захист
економічної конкуренції, передбаченим пунктом 2 статті 50 та пунктом 7 частини
другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді
зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку передачі електричної
енергії місцевими (локальними) електричними мережами ПАТ «Полтаваобленерго» в
територіальних межах Полтавської області шляхом створення перешкод доступу на
ринок постачання електричної енергії (за нерегульованим тарифом) продавців
(постачальників) електричної енергії.
7. СПРОСТУВАННЯ ЗАПЕРЕЧЕНЬ ВІДПОВІДАЧА ТА ЗАЯВНИКІВ
(197) На
подання
з
попередніми
висновками
у
справі
№
ПАТ «Полтаваобленерго» листом від 17.08.2018 № 10-74/12420 (вх.
від 17.08.2018) надало свої міркування та заперечення щодо висновків,
поданні з попередніми висновками, та повідомило, що не погоджується
його діях порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

66-2-50/1-18
№ 66-01/712
викладених у
з наявністю в

(198) Так, Відповідач зазначає, що ПАТ «Полтаваобленерго» створено усі необхідні умови
для вирішення будь-яких питань із споживачами (в тому числі і з ПНТ) – забезпечені
усі доступні види зв’язку: телефон, факс, електронний та поштовий зв'язок, доставка
нарочним, кур’єрська служба доставки. Кореспонденцію, яка надходить до
ПАТ
«Полтаваобленерго»,
отримує
уповноважений
підрозділ
ПАТ «Полтаваобленерго» - канцелярія (контактний телефон (0532) 516-300). Крім того,
для зручності ПНТ та споживачів, на прохідній товариства встановлена скринька для
поштової кореспонденції. Згідно з Інструкцією з діловодства, затвердженою наказом
ПАТ «Полтаваобленерго» від 15.06.2017 № 264 щодо порядку приймання
кореспонденції, всі документи, що надходять до товариства, централізовано надходять
до поштової скриньки, що встановлена на прохідній ПАТ «Полтаваобленерго», та їх
двічі на день забирають працівники канцелярії.
(199) Зокрема, ПАТ «Полтаваобленерго» було зазначено таке.
(200) За повідомленням ПАТ «Полтаваобленерго», до 20.03.2018 на його адресу не
надходило документів від ТОВ «ТЕК «Елком» для укладення договору про передачу
електричної енергії місцевими (локальними) мережами. За даними канцелярії та
договірного відділу ПАТ «Полтаваобленерго», представник ТОВ «ТЕК «Елком» у
вказаний період не телефонував ПАТ «Полтаваобленерго» з питання неотримання
поштової
кореспонденції.
Також,
за
інформацією
канцелярії
ПАТ «Полтаваобленерго», не надходила інформація про необхідність отримати
документи від представника ТОВ «ТЕК «Елком». Акт про недопуск, складений
представниками ТОВ «ТЕК «Елком», має односторонній характер, тому вказаний
документ не може бути доказом того, що представників ТОВ «ТЕК «Елком» не
допустили в приміщення канцелярії ПАТ «Полтаваобленерго». Вказаний акт після його
складення не був наданий для ознайомлення та розгляду ПАТ «Полтаваобленерго».
(201) Також ПАТ «Полтаваобленерго» наголошено, що на його адресу не надходили:

.

-

повідомлення
про
надходження
№ 3602204265802 від 14.02.2018;

відправлення

«Укрпошта

Експрес»

-

повідомлення
про
надходження
відправлення
«Укрпошта
з кур’єрською доставкою № 3600001960006 від 20.02.2018;

Експрес»
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-

повідомлення
про
надходження
відправлення
«Укрпошта
з кур’єрською доставкою № 6105808454058 від 27.02.2018;

-

повідомлення
про
надходження
№ 3602204202088 від 07.03.2018,

відправлення

«Укрпошта

Експрес»
Експрес»

тому вони не були отримані представниками ПАТ «Полтаваобленерго».
(202) Отже, висновок, зазначений у поданні, про наявність доказів, що спростовують
твердження ПАТ «Полтаваобленерго» про неукладення договору на передачу
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами у зв’язку із
ненадходженням до товариства необхідних документів, а також щодо зволікання ПАТ
«Полтаваобленерго» в отриманні поштових відправлень, є необґрунтованим,
безпідставним, таким, що не підтверджений доказами.
Зазначене спростовується таким
(203) З метою всебічного, повного та об’єктивного дослідження питань, викладених у заяві
ТОВ «ТЕК «Елком» від 19.02.2018 № 111 про порушення законодавства про захист
економічної конкуренції ПАТ «Полтаваобленерго», територіальним відділенням
Комітету було направлено вимогу від 21.03.2018 № 02/524 Полтавській дирекції
публічного акціонерного товариства «Укрпошта» (вул. 1100-річчя Полтави, 2, м.
Полтава).
(204) Листом від 30.03.2018 № 07.7-17-85 (вх. № 66-01/65 від 05.04.2018)
ПД ПАТ «Укрпошта» повідомило територіальному відділенню Комітету таке.
(205) Одним з основних документів, який визначає порядок надання послуг поштового
зв’язку, права та обов’язки операторів поштового зв’язку і користувачів послуг
поштового зв’язку, регулює відносини між ними є Правила надання послуг поштового
зв’язку (далі - Правила), які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
05.03.2009 № 270.
(206) Згідно з вимогами пункту 94 Правил порядок доставки поштових відправлень,
поштових переказів, повідомлень про вручення поштових відправлень, періодичних
друкованих видань юридичним особам визначається на підставі договору, що
укладається юридичною особою з оператором поштового зв’язку за місцем
обслуговування.
(207) Між ПАТ «Полтаваобленерго» та ПАТ «Укрпошта» в особі філії - Полтавської дирекції
укладений договір про доставку/вручення поштових відправлень та періодичних
друкованих видань (далі - Договір) № 2956/2271 від 29.12.2016. Довіреністю від
29.12.2017 № 01-1/17181 ПАТ «Полтаваобленерго» визначило уповноважену особу на
отримання поштових відправлень (внутрішніх та міжнародних простих та
рекомендованих карток, листів/бандеролей), повідомлень про надходження посилок та
відправлень з оголошеною цінністю, рекомендованих повідомлень про вручення
поштових відправлень та періодичних друкованих видань - провідного фахівця
Громову Олену Олександрівну.
(208) Довіреністю від 29.12.2017 № 01-1/17183 ПАТ «Полтаваобленерго» визначено
уповноважену особу на отримання поштових відправлень (внутрішніх та
міжнародних простих та рекомендованих карток, листів/бандеролей), повідомлень про
надходження посилок та відправлень з оголошеною цінністю, рекомендованих
повідомлень про вручення поштових відправлень та періодичних друкованих видань завідувача канцелярії Ракецьку Валентину Володимирівну.
(209) Довіреністю від 29.12.2017 року № 01-1/17180 ПАТ «Полтаваобленерго» визначило
уповноважену особу на отримання поштових відправлень (внутрішніх та
міжнародних простих та рекомендованих карток, листів/бандеролей), повідомлень про
надходження посилок та відправлень з оголошеною цінністю, рекомендованих
.
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повідомлень про вручення поштових відправлень та періодичних друкованих
видань - фахівця Положишник Людмилу Володимирівну.
(210) Довіреністю від 29.12.2017 № 01-1/17182 ПАТ «Полтаваобленерго» визначило
уповноважену особу на отримання поштових відправлень (внутрішніх та міжнародних
простих та рекомендованих карток, листів/бандеролей), повідомлень про надходження
посилок та відправлень з оголошеною цінністю, рекомендованих повідомлень про
вручення поштових відправлень та періодичних друкованих видань - фахівця Вигівську
Світлану Павлівну.
(211) За інформацією ПД ПАТ «Укрпошта» згідно п. 1.1 Договору доставка поштових
відправлень (внутрішніх та міжнародних простих та рекомендованих карток,
листів/бандеролей), повідомлень про надходження посилок та відправлень з
оголошеною цінністю, рекомендованих повідомлень про вручення поштових
відправлень та періодичних друкованих видань ПАТ «Полтаваобленерго» здійснюється
з використанням абонентської поштової скриньки, що встановлена за адресою: м.
Полтава, вул. Старий Поділ, 5 (прохідна). На територію ПАТ «Полтаваобленерго»
листоноші або кур’єру доступу немає.
(212) Порядок пересилання відправлень «Укрпошта Експрес» (далі - Порядок), затверджений
наказом ПАТ «Укрпошта» від 25.04.2016 № 506 (зі змінами), визначає загальні вимоги
щодо приймання, обробки, перевезення, доставки та вручення відправлень «Укрпошта
Експрес».
(213) При надходженні відправлень «Укрпошта Експрес» із сервісом «Кур'єрська доставка»
листоноша телефонує на номер мобільного телефону адресата, зазначений на
відправленні,
для
узгодження
часу
доставки,
але
представник
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що за умовами договору є відповідальна особа,
яка має право отримувати відправлення.
(214) 14.02.2018 у ВПЗ Полтава - 22 на адресу ПАТ «Полтаваобленерго» прийняте до
пересилання поштове відправлення «Укрпошта Експрес» № 3602204265802. 15.02.2018
листоноша в телефонному режимі повідомила про надходження вказаного
відправлення та до поштової скриньки було доставлено первинне повідомлення про
надходження. 19.02.2018 доставлено повторне повідомлення. 07.03.2018
відправлення «Укрпошта Експрес» № 3602204265802 повернуто за закінченням
встановленого строку зберігання.
(215) 21.02.2018 до ВПЗ Полтава - 22 надійшло поштове відправлення «Укрпошта Експрес»
із сервісом «Кур’єрська доставка» № 3600001960006. Оскільки на територію ПАТ
«Полтаваобленерго» доступ листоноші обмежений та на виконання вимог Порядку,
листоноша зателефонувала адресату за номером, зазначеним на супровідній адресі, для
узгодження дати та часу доставки, та знову отримала роз’яснення щодо необхідності
вручення відповідальній особі за договором. 23.02.2018 року доставлено повторне
повідомлення. 10.03.2018 відправлення № 3600001960006 повернуто за закінченням
встановленого строку зберігання.
(216) Відправлення
«Укрпошта
Експрес»
із
сервісом
«Кур’єрська
доставка»
№ 6105808454058 надійшло 28.02.2018 до ВПЗ Полтава - 22. У цей же день листоноша
зателефонувала адресату за номером, зазначеним на супровідній адресі, для узгодження
дати та часу доставки, та знову отримала роз’яснення щодо необхідності вручення
відповідальній особі за договором. 03.03.2018 доставлено повторне повідомлення про
надходження поштового відправлення. 15.03.2018 відправлення № 6105808454058
повернуто за закінченням встановленого строку зберігання.
(217) Відправлення «Укрпошта Експрес» № 3602204202088 прийнято 09.03.2018 у
ВПЗ Полтава - 22. Цього ж дня листоноша в телефонному режимі повідомила про
надходження вказаного відправлення та до поштової скриньки доставила
.
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повідомлення. 12.03.2018 доставлено повторне повідомлення. 23.03.2018
відправлення № 3602204202088 повернуто за закінченням встановленого строку
зберігання.
(218) Відправлення «Укрпошта Експрес»
із сервісом «Кур’єрська доставка»
№ 6105808489676 надійшло 17.03.2017 до ВПЗ Полтава - 22. Цього ж дня листоноша в
телефонному режимі повідомила про надходження вказаного відправлення та до
поштової скриньки доставила повідомлення. 20.03.2018 відправлення було вручено у
ВПЗ Полтава - 22 згідно з довіреністю № 181 від 20.03.2018 фахівцю канцелярії
ПАТ «Полтаваобленерго» Вигівській Світлані Петрівні.
(219) Вимогою в. о. голови територіального відділення Комітету від 21.03.2018 № 02/524
Полтавській дирекції публічного акціонерного товариства «Укрпошта» (вул. 1100-річчя
Полтави, 2, м. Полтава) було поставлено такі питання:
«7. Надати інформацію щодо отримання ПАТ «Полтаваобленерго» (вул. С. Поділ, 5, м.
Полтава) у період з 14.02.2018 року по 31.03.2018 року поштової кореспонденції
ПАТ «Укрпошта» усіма видами доставки по кожному із доставлянь (по мірі
отримання ПАТ «Полтаваобленерго»: щоденно, кілька разів у тиждень, в певні дати
чи дні тижня тощо).
8. Чи мали місце у період з 14.02.2018 року по 31.03.2018 року випадки отримання
ПАТ «Полтаваобленерго» (вул. С. Поділ, 5, м. Полтава) певної поштової
кореспонденції та відмови від отримання іншої (по усіх видах доставки). Якщо так, то
надати обґрунтовані пояснення, вказати ці випадки та надати докази. Якщо ні, то
вказати про це».
(220) Листом від 30.03.2018 № 07.7-17-85 (вх. № 66-01/65 від 05.04.2018)
ПД ПАТ «Укрпошта» повідомило територіальному відділенню Комітету таке.
(221) На питання 7 вищевказаної вимоги від 21.03.2018 № 02/524:
за повідомленням ПД ПАТ «Укрпошта» (лист від 30.03.2018 № 07.7-17-85,
вх. № 66-01/65 від 05.04.2018), за період з 14.02.2018 до 31.03.2018 вся рекомендована
кореспонденція (рекомендовані листи, рекомендовані повідомлення), проста письмова
кореспонденція та періодичні друковані видання, що надійшли на адресу ПАТ
«Полтаваобленерго»: вул. Старий Поділ, 5, м. Полтава, 36022, отримана під розписку в
окремому аркуші ф. 8 уповноваженою особою Ракецькою Валентиною
Володимирівною. Доставка кореспонденцій у період з 14.02.2018 до 31.03.2018
здійснювалась один раз на день, з понеділка по п’ятницю, листоношею
ВПЗ Полтава - 22 до абонентської поштової скриньки, що встановлена за адресою:
м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5 (прохідна), як зазначено в договорі.
(222) На питання 8 вищевказаної вимоги від 21.03.2018р. № 02/524:
за період з 14.02.2018 до 31.03.2018 на адресу ПАТ «Полтаваобленерго», вул. Старий
Поділ, 5, м. Полтава, 36022, від ТОВ «ТЕК «Елком» надійшли відправлення «Укрпошта
Експрес» №№ 3602204265802, 3600001960006, 6105808454058, 3602204202088,
6105808489676. Тільки одне поштове відправлення - № 6105808489676 отримане
адресатом.
(223) При цьому, як випливає з пояснень ПД ПАТ «Укрпошта», процедура повідомлення і
доставляння поштових повідомлень № 3602204265802, 3600001960006, 6105808454058,
3602204202088, 6105808489676 – однакова. При цьому тільки одне поштове
відправлення – № 6105808489676 було отримано ПАТ «Полтаваобленерго».
(224) Під час розгляду справи встановлено наявність зволікань ПАТ «Полтаваобленерго» в
отриманні поштових повідомлень. Такі зволікання можуть виражатись не лише у
відмові в отриманні кореспонденції у порядку, передбаченому пунктом 114 Правил, а й
в іншій формі (дій чи бездіяльності, спрямованих на неотримання поданих
повідомлень). Наявність зволікань в отриманні повідомлень заявників (постачальників
.
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електричної енергії за нерегульованим тарифом) підтверджено доказами, зібраними
під час дослідження обставин цієї справи, зокрема, актами ТОВ «ТЕК «Елком»,
листами ПАТ «Укрпошта», які у сукупності підтверджують факти належного
направлення ТОВ «ТЕК «Елком» поштових відправлень, вжиття ПАТ «Укрпошта» всіх
можливих заходів з метою належної доставки поштової кореспонденції та зволікання
ПАТ «Полтаваобленерго» в отримані вказаних повідомлень.
(225) За повідомленням ПАТ «Полтаваобленерго», 20.03.2018 представником товариства за
довіреністю
отримано
поштове
відправлення
№
6105808489676.
ПАТ «Полтаваобленерго» 21.03.2018 зареєстровано пакет документів із заявою
від ТОВ «ТЕК «Елком» для укладення договору на передачу електричної енергії
місцевими (локальними) мережами. Під час перевірки переліку документів згідно з
описом, було виявлено, що відсутній лист ТОВ «ТЕК «Елком» № 104 від 14.02.2018 та
довідка про наявність у ТОВ «ТЕК «Елком» укладених договорів про купівлю-продаж
електричної енергії із споживачами, про що складено акт про відсутність вкладень у
конверті та повідомлено територіальне відділення Комітету у запереченнях на
подання з попередніми висновками у справі про оформлення як додатка
вказаного акта про відсутність. Оскільки ТОВ «ТЕК «Елком» надало не всі
документи, передбачені пунктом 5 Порядку, згідно з пунктом 7 Порядку заява
ТОВ «ТЕК «Елком» залишена без задоволення.
(226) У поданні безпідставно стверджується про те, що під час оформлення вказаного
поштового відправлення працівник поштового зв’язку виконав свої посадові обов’язки
та перевірив наявну відповідність вкладень до опису та тільки після цього поставив
свій підпис та відбиток календарного штемпеля, оскільки таке твердження не
підтверджено жодним доказом, з огляду на те, що в пунктах 129 та 132 подання вже
зафіксовано неналежне виконання працівниками поштового зв’язку своїх посадових
обов’язків, а саме, не перевірено належним чином відповідність фактичного вкладення
листа з переліком в описі та в описі відсутній підпис працівника поштового зв’язку.
Зазначене спростовується таким
(227) За інформацією ТОВ «ТЕК «Елком» (лист від 30.03.2018 № 166, вх. № 66-01/41
від 02.04.2018), 30 березня 2018 року ПАТ «Полтаваобленерго» листом № 04-37/5206
від 26.03.2018 повідомило ТОВ «ТЕК «Елком», що відповідно до пункту 7 Порядку
доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих
(локальних) електричних мереж, затвердженим постановою НКРЕ України від
29.10.2010 № 1421, заява ТОВ «ТЕК «Елком» від 14.02.2018 № 106 залишається без
розгляду, оскільки згідно з актом про відсутність вкладень у конверті від 21.03.2018
ТОВ «ТЕК «Елком» надалоо не всі документи, передбачені п. 5 Порядку доступу
постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом, а саме, у відповідному
поштовому відправленні відсутня довідка про наявність у постачальника електричної
енергії за нерегульованим тарифом укладеного договору (укладених договорів) про
купівлю-продаж електричної енергії із споживачем (споживачами).
(228) За інформацією ТОВ «ТЕК «Елком» (лист від 30.03.2018 № 166, вх. № 66-01/41
від 02.04.2018), ним, керуючись пунктами 3 та 5 Порядку доступу постачальників
електричної енергії за нерегульованим тарифом в обов’язковому порядку листом від
14.02.2018 № 106 за переліком додатків надано Довідку про наявність укладених
договорів про купівлю-продаж електричної енергії із споживачами № 104
від 14.02.2018 з копією договору № АЕ140218 від 14.02.2018 про купівлю-продаж
електричної енергії, укладеного між ТОВ «ТЕК «Елком» та ПрАТ «КЗТВ», який був
посвідчений належним чином за підписом директора та печаткою ТОВ «ТЕК «Елком».
(229) Відповідно до пунктів 59 та 61 Правил надання послуг поштового зв'язку,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270, внутрішні
поштові відправлення з оголошеною цінністю з описом вкладення подаються для
пересилання відкритими для перевірки їх вкладення.
.
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(230) У разі приймання внутрішніх поштових відправлень з оголошеною цінністю з описом
вкладення, бланк опису заповнюється відправником у двох примірниках. Працівник
поштового зв'язку повинен перевірити відповідність вкладення опису й розписатися на
обох його примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля. Один
примірник опису вкладається до поштового відправлення, другий видається
відправникові.
(231) Так, в описі до поштового відправлення від 16.03.2018 до листа ТОВ «ТЕК «Елком» від
14.02.2018 № 106 працівником поштового зв'язку було перевірено наявну відповідність
вкладень до опису серед яких був «Додаток 2: Лист ТОВ «ТЕК «Елком» № 104 від
14.02.2018-Довідка про наявність укладених договорів про купівлю-продаж
електричної енергії із споживачами - 1 прим, на 4 арк.» та проставлено підпис і
відбиток календарного штемпеля «Укрпошта».
(232) За повідомленням ТОВ «ТЕК «Елком», із зазначених вище документів, в тому числі за
участю третіх осіб (ПАТ «Укрпошта»), з метою виконання ТОВ «ТЕК «Елком»
приписів пунктів 3 та 5 Порядку доступу постачальників електричної енергії за
нерегульованим тарифом, підтверджується наявність належним чином оформленої
Довідки про наявність укладених договорів про купівлю-продаж електричної енергії із
споживачами № 104 від 14.02.2018 з копією Договору № АЕ140218 від 14.02.2018 про
купівлю-продаж електричної енергії, укладеного між ТОВ «ТЕК «Елком» та ПрАТ
«Кременчуцький завод технічного вуглецю», який був посвідчений підписом директора
та печаткою ТОВ «ТЕК «Елком».
(233) ПАТ «Полтаваобленерго», всупереч зазначенню в абзаці восьмому на сторінці 4 листа
від 17.08.2018 № 10-74/12420 (вх. № 66-01/712 від 17.08.2018) про вкладення копії акта
про відсутність вкладень у конверті, вказаного акта не надало, що у свою чергу
підтверджено незазначенням у листі додатків. Крім того, ПАТ «Полтаваобленерго»
суперечить само собі, оскільки у запереченнях на подання з попередніми висновками
вказано причиною залишення без розгляду отриманих 21.03.2018 документів на
передачу електричної енергії місцевими (локальними) мережами відсутність листа
ТОВ «ТЕК «Елком» № 104 від 14.02.2018 та довідки про наявність у
ТОВ «ТЕК «Елком» укладених договорів про купівлю-продаж електричної енергії із
споживачами.
Вказане
у
свою
чергу
підтверджено
текстом
листа
ПАТ «Полтаваобленерго» від 26.03.2018 № 04-37/5206 «Щодо договору на передачу
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами» (у відповідь на лист
ТОВ «ТЕК «Елком» від 14.02.2018 № 106). Зокрема, у вказаному листі до
ТОВ «ТЕК «Елком» зазначено, «що згідно акта про відсутність вкладень у конверті від
21.03.2018 ТОВ «ТЕК «Елком» надано не всі документи, передбачені п. 5 Порядку, а
саме, у відповідному поштовому відправленні відсутня довідка про наявність у
постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом укладеного договору
(укладених договорів) про купівлю – продаж електричної енергії із споживачем
(споживачами)».
(234) Крім того, у запереченнях на подання з попередніми висновками ситуація із
залишенням без розгляду отриманих 21.03.2018 від ТОВ «ТЕК «Елком» заяви та
документів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) мережами
ПАТ «Полтаваобленерго» та направлення ТОВ «ТЕК «Елком» поштою документів
ПАТ «Полтаваобленерго» безпідставно плутається із ситуацією щодо розгляду у квітні
2018 року ПАТ «Полтаваобленерго» листа ТОВ «ТЕК «Елком» від 30.03.2018 року
№ 170 з додатками до нього та відправлення ПАТ «Полтаваобленерго» поштою
ТОВ «ТЕК «Елком» документів.
(235) Так, ПАТ «Полтаваобленерго» повідомило територіальному відділенню Комітету (лист
від 18.05.2018 № 10-74/7952 (вх. № 66-01/226 від 21.05.2018р.)), що 02.04.2018 ним
було отримано листа ТОВ «ТЕК «Елком» від 30.03.2018 № 170 з додатками до нього.
ПАТ «Полтаваобленерго» надало відповідь на лист ТОВ «ТЕК «Елком» від 30.03.2018
.
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№
170
листом
від
20.04.2018
№
04-37/6461.
За
даними
ПАТ «Полтаваобленерго», вказаний супровідний лист та два примірники договору на
передачу електричної енергії місцевими (локальними) мережами, які були підписані
керівництвом ПАТ «Полтаваобленерго» та завірені печаткою товариства, надіслано
ТОВ «ТЕК «Елком» для підпису. ТОВ «ТЕК«Елком» не повернуло на адресу
ПАТ «Полтаваобленерго» один примірник договору, тому, враховуючи положення
статті 181 Господарського кодексу України цей договір не є укладеним. Разом з тим у
копії опису про направлення листа ПАТ «Полтаваобленерго» від 20.04.2018
№ 04-37/6461 та 2 примірників договору на передачу електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами між постачальником електричної енергії за
нерегульованим тарифом та електропередавальною організацією відсутній підпис
працівника ПАТ «Укрпошта» у графі «Перевірив» та наявний лише штемпель.
(236) Відповідно до пунктів 59 та 61 Правил надання послуг поштового зв'язку,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270, внутрішні
поштові відправлення з оголошеною цінністю з описом вкладення подаються для
пересилання відкритими для перевірки їх вкладення.
(237) У разі приймання внутрішніх поштових відправлень з оголошеною цінністю з описом
вкладення, бланк опису заповнюється відправником у двох примірниках. Працівник
поштового зв'язку повинен перевірити відповідність вкладення опису й розписатися на
обох його примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля. Один
примірник опису вкладається до поштового відправлення, другий видається
відправникові.
(238) Листом
від
15.05.2018
№
09.1-07-340
ПАТ
«Укрпошта» повідомило
ТОВ «ТЕК «Елком», «що відправлення «Укрпошта Експрес» з рекомендованим
повідомленням про вручення та описом № 3602204207144 від 20.04.2018 року
адресований: 61058, м. Харків, вул. Ромен Ролана, буд. 12, ТОВ «ТЕК «Елком» був
прийнятий до пересилання оператором ВПЗ Полтава – 22 Шепель С.П. з допущеним
порушенням пунктів 59, 61 Правил надання послуг поштового зв’язку, а саме: не
перевірено належним чином відповідність фактичного вкладення вищезазначеного
листа із зазначенням в описі ф. 107, не поставлений підпис працівника, який
здійснював приймання даного поштового відправлення. Начальником ВПЗ № 22 м.
Полтави не забезпечено належний контроль за роботою підлеглих працівників, що
призвело до порушення вимог Правил надання послуг поштового зв’язку,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009р. № 270.
Оператор ВПЗ Полтава – 22 звільнений із займаної посади наказом № 2232/02 від
26.04.2018 року».
(239) ПАТ «Полтаваобленерго» зазначило у запереченнях на подання з попередніми
висновками, що не порушувало строків, передбачених пунктом 7 Порядку щодо
письмового повідомлення про залишення заяви без розгляду. Датою реєстрації
вищезазначеного листа є 21.03.2018, а виконання вхідних документів обчислюється в
цьому випадку в робочих днях з дати їх надходження (реєстрації). Останній день
строку виконання цього документа припав на вихідний день – 24.03.2018 - суботу, а
отже, останнім днем строку виконання вважається перший робочий день після
неробочого, в цьому випадку – 26.03.2018 – понеділок.
Зазначене спростовується таким
(240) Відповідно до абзацу другого пункту 7 Порядку доступу постачальників електричної
енергії за нерегульованим тарифом 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.
.
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(241) За повідомленням ПД ПАТ «Укрпошта», відправлення «Укрпошта Експрес» із
сервісом «Кур’єрська доставка» № 6105808489676 надійшло 17.03.2017 року до ВПЗ
Полтава - 22. Цього ж дня листоноша в телефонному режимі повідомила про
надходження вказаного відправлення та до поштової скриньки доставила
повідомлення. 20.03.2018 відправлення було вручено у ВПЗ Полтава - 22 згідно з
довіреністю № 181 від 20.03.2018 фахівцю канцелярії ПАТ «Полтаваобленерго»
Вигівській Світлані Петрівні.
(242) Отже, ПАТ «Полтаваобленерго», надсилаючи листа № 04-37/5206 від 26.03.2018, яке
було відправлено поштою 27 березня 2018 року, порушило строки, передбачені
пунктом 7 Порядку доступу щодо письмового повідомлення про залишення заяви
ТОВ «ТЕК «Елком» без розгляду (копія поштового конверта ПАТ «Полтаваобленерго»
з датою відправлення листа від 27.03.2018 надана територіальному відділенню
Комітету).
(243) ПАТ «Полтаваобленерго» у своїх запереченнях на подання з попередніми висновками в
абзаці сьомому на сторінці 5 суперечить саме собі, зазначивши, що у відправленні для
ТОВ «ТЕК «Елком» були такі документи:
-

опис до цінного листа на одному аркуші в одному примірнику, який підписаний
працівником ПАТ «Укрпошта», та є штемпель цього товариства;

-

договір
на
передачу
електричної
енергії
місцевими
(локальними)
електромережами між постачальником електричної енергії за нерегульованим
тарифом та електропередавальною організацією на 5 аркушах у 2 примірниках;

-

лист ПАТ «Полтаваобленерго» вих. № 04-37/6461 від 20.04.2018 на одному аркуші
в одному примірнику.

(244) Також ПАТ «Полтаваобленерго» вказує на однобічний підхід до обставин перевірки та
упереджене ставлення до ПАТ «Полтаваобленерго» (абзац другий сторінки 6
заперечень).
(245) При цьому ПАТ «Полтаваобленерго» листом від 18.05.2018 № 10-74/7952
(вх. № 66-01/226 від 21.05.2018) надало територіальному відділенню Комітету копію
вищевказаного опису, на якому відсутній підпис працівника ПАТ «Укрпошта» та
наявний лише штемпель.
(246) Відповідно до пунктів 59 та 61 Правил надання послуг поштового зв'язку,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270, внутрішні
поштові відправлення з оголошеною цінністю з описом вкладення подаються для
пересилання відкритими для перевірки їх вкладення.
(247) У разі приймання внутрішніх поштових відправлень з оголошеною цінністю з описом
вкладення, бланк опису заповнюється відправником у двох примірниках. Працівник
поштового зв'язку повинен перевірити відповідність вкладення опису й розписатися на
обох його примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля. Один
примірник опису вкладається до поштового відправлення, другий видається
відправникові.
(248) Тобто, працівник ПАТ «Полтаваобленерго» мало можливість перевірити
відповідність оформлення свого опису вимогам Правил надання послуг поштового
зв’язку.
(249) Крім того, матеріалами справи доведено, що заявник ТОВ «ТЕК «Елком» зі свого
боку вжило всіх заходів щодо доведення дотримання працівниками ПАТ «Укрпошта»
вимог Правил надання послуг поштового зв’язку.
(250) У свою чергу ТОВ «ТЕК «Елком» на подання з попередніми висновками у справі
листом від 14.08.2018 № 337 (вх. № 66-01/688 від 14.08.2018) повідомило про
погодження з висновками, викладеними у вказаному поданні. При цьому також
повідомило про те, що порушення законодавства про захист економічної конкуренції
.
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ПАТ «Полтаваобленерго» шляхом створення перешкод доступу на ринок постачання
електричної енергії (за нерегульованим тарифом) продавців (постачальників)
електричної енергії триває на цей час (договір про передачу електричної енергії
місцевими (локальними) електричними мережами не укладено, поштових відправлень
від ТОВ «ТЕК «Елком» ПАТ «Полтаваобленерго» не отримує). За інформацією
ТОВ «ТЕК «Елком», вказане призвело до завдання шкоди у формі збитків у розмірі
454 459,14 грн у вигляді неодержаного прибутку (втрачена вигода) від
непостачання електричної енергії на адресу споживача відповідно до умов
укладеного договору № АЕ140218 від 14.02.2018 про купівлю-продаж електричної
енергії між ТОВ «ТЕК «Елком» та ПрАТ «КЗТВ», за травень – липень 2018 року.
(251) ПАТ «Полтаваобленерго» у запереченнях на подання з попередніми висновками щодо
взаємовідносин із ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «Енергосервіс плюс» зазначило
таке.
(252) 21.11.2017 ПАТ «Полтаваобленерго» отримало лист ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ»
№ 01-03/2432 від 16.11.2017 з пропозицією укласти договір на передачу електричної
енергії місцевими (локальними) мережами. ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» не надало
трудового договору (контракту), в якому визначено право директора цього товариства
підписувати довіреності на представництво інтересів ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ». Отже,
дослідженням вказаних документів встановлено, що листі з пропозицією укласти
договір від імені ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» підписано особою, яка згідно з установчими
документами не має право представляти інтереси цього товариства. Також
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомило, що протягом 2018 року на адресу ТОВ «ДТЕК
ТРЕЙДІНГ» не надходило заяв від ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» щодо укладення з
ПАТ «Полтаваобленерго» договору на передачу електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами.
Зазначене спростовується таким
(253) Відповідно до пункту 5 Порядку доступу постачальників електричної енергії за
нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж 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
чітко визначений перелік документів.
(254) Згідно з пунктом 6 Порядку доступу постачальників електричної енергії за
нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж 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.
(255) Отже, матеріалами справи доведено, що ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» листом від
16.11.2017 № 01-03/2432 надало усі документи, передбачені чинним законодавством, у
повному обсязі та у формі, що відповідає вимогам законодавства. Також усі документи
були підписані уповноваженою особою, довіреність якої було додано до пакета
документів та належним чином завірено.
(256) Вказана позиція підтверджена НКРЕКП (уповноваженою на надання роз’яснень з
питань застосування своїх нормативно-правових актів державною установою) листом
від 11.01.2018 № 300/28.1/7-18, який НКРЕКП надало ПАТ «Полтаваобленерго» та
ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ».
(257) При цьому територіальним відділенням Комітету у поданні з попередніми висновками
не йде мова про направлення у 2018 році ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» до ПАТ
.
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«Полтаваобленерго» заяв щодо укладення договору на передачу електричної енергії
місцевими (локальними) електричними мережами.
(258) При цьому ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» у відповідь на подання з попередніми висновками
у справі листом від 16.08.2018 № 01-08/2734 повідомило про надання зауважень та
пропозицій. Зокрема, цей суб’єкт господарювання пропонує свій варіант визначення
дій ПАТ «Полтаваобленерго», які створюють перешкоди доступу на ринок постачання
електричної енергії (за нерегульованим тарифом) продавців (постачальників)
електричної енергії та є порушенням законодавства про захист економічної
конкуренції. Разом з тим перебирати на себе повноваження органів Антимонопольного
комітету України не можуть ні органи влади, ні суб’єкти господарювання.
(259) При цьому звертаємо увагу ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ», що роз’яснення НКРЕКП, у т. ч.
які надані суб’єктам господарювання, щодо практичного застосування їх
нормативно-правових актів, мають загальний характер.
(260) ПАТ «Полтаваобленерго» у запереченнях на подання з попередніми висновками у
справі повідомило, що 15.12.2017 та 19.12.2017 на його адресу не надходило
повідомлень ПАТ «Укрпошта» про отримання поштового відправлення
№ 6100706079277. ПАТ «Полтаваобленерго» 17.01.2018 нарочним отримало пакет
документів від ТОВ «Енергосервіс плюс» від 12.01.2018 № 8 для укладення договору
про передачу електричної енергії місцевими (локальним) електричними мережами.
Після отримання неповного пакета документів ПАТ «Полтаваобленерго» впродовж
трьох робочих днів з дня отримання документів письмово листом від 19.01.2018
№ 04-37/864 повідомило ТОВ «Енергосервіс плюс» про те, що заява для укладення
договору на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними
мережами залишилася без розгляду згідно з пунктом 7 Порядку. Після цього на адресу
ПАТ «Полтаваобленерго» не надходило звернень від ТОВ «Енергосервіс плюс» із
заявою щодо укладення із зазначеним суб’єктом господарювання договору на передачу
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.
Зазначене спростовується таким
(261) За повідомленням ТОВ «Енергосервіс плюс» (просп. Фрунзе, 26, м. Харків, 61007),
листом від 11.12.2017 № 164 (згідно з цінним описом № 6100706079277) товариство
повторно звернулося до ПАТ «Полтаваобленерго» із заявою щодо укладення договору
про передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.
Комплект документів не був отриманий ПАТ «Полтаваобленерго» у відділенні
ПАТ «Укрпошта» та був повернутий у зв’язку із закінченням строку зберігання.
(262) У свою чергу листом від 12.04.2018 № 07.7-17-93 (вх. № 66-01/164 від 02.05.2018)
Полтавською дирекцією ПАТ «Укрпошта» (вул. 1100-річчя Полтави, 2, м. Полтава,
36000) було повідомлено територіальному відділенню Комітету, що «14.12.2017 року
до ВПЗ Полтава – 22 надійшло поштове відправлення «Укрпошта Експрес»
№ 6100706079277. 15.12.2017 року листоноша в телефонному режимі повідомила про
надходження вище вказаного відправлення та до поштової скриньки було доставлено
первинне повідомлення про надходження. 19.12.2017 року доставлено повторне
повідомлення. 30.12.2017 року відправлення «Укрпошта Експрес» № 6100706079277
повернуто за закінченням встановленого терміну пересилання».
(263) Разом з тим, як зазначалося вище, для прикладу, листом від 11.01.2018
№ 300/28.1/7-18 НКРЕКП надало ПАТ «Полтаваобленерго» та ТОВ «ДТЕК
ТРЕЙДІНГ» роз’яснення на звернення ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» щодо відмови
ПАТ «Полтаваобленерго» в укладенні договору про передачу електричної енергії
місцевими (локальними) мережами. Пунктом 7 Порядку доступу передбачена відмова
постачальнику електричної енергії за нерегульованим тарифом в укладенні договору
про передачу зі сторони електропередавальної організації лише за причиною надання
не всіх документів, передбачених пунктом 5 цього порядку, інших причин для відмови
.
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в укладенні договору про передачу Порядком доступу та іншими чинними
нормативно-правовими документами не передбачено.
(264) При цьому територіальне відділення Комітету у поданні з попередніми висновками не
зазначає про направлення у 2018 році ТОВ «Енергосервіс плюс» до
ПАТ «Полтаваобленерго» заяв щодо укладення договору на передачу електричної
енергії місцевими (локальними) електричними мережами.
(265) При цьому ТОВ «Енергосервіс плюс» у відповідь на подання з попередніми
висновками у справі листом від 08.08.2018 № 141 повідомило про надання зауважень та
пропозицій. Зокрема, цей суб’єкт господарювання пропонує свій варіант визначення
дій ПАТ «Полтаваобленерго», які створюють перешкоди доступу на ринок постачання
електричної енергії (за нерегульованим тарифом) продавців (постачальників)
електричної енергії та є порушенням законодавства про захист економічної
конкуренції. Разом з тим перебирати на себе повноваження органів Антимонопольного
комітету України не можуть ні органи влади, ні суб’єкти господарювання.
(266) При цьому звертаємо увагу ТОВ «Енергосервіс плюс», що порушення, визначені
Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції», застосовуються до
відносин, в яких беруть участь суб’єкти господарювання у зв’язку з недобросовісною
конкуренцією, та жодним чином не можуть бути ототожнені з порушеннями
законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним
(домінуючим) становищем на ринку.
(267) При цьому органи Комітету не наділені повноваженнями щодо здійснення контролю за
дотриманням положень інших галузей законодавства, крім законодавства про захист
економічної конкуренції.
(268) Твердження ПАТ «Полтаваобленерго» у запереченнях на подання з попередніми
висновками у справі щодо взаємовідносин з ТОВ «Енергосвіт», ТОВ «Енерджі 365» та
ТОВ «Агро – НВ», які є аналогічними вищевказаним, спростовуються матеріалами
справи та не можуть бути взятими до уваги.
(269) При цьому ТОВ «Енергосвіт», ТОВ «Енерджі 365» та ТОВ «Агро – НВ» на подання з
попередніми висновками у справі не надали заперечень, зауважень чи пропозицій, хоча
подання отримали, що підтверджено повідомленнями про вручення поштових
відправлень.
(270) Листом від 11.09.2018 № 07.7-17-205 (вх. № 66-01/899 від 17.09.2018)
ПД ПАТ «Укрпошта» повідомило територіальному відділенню Комітету, що доставка
поштових відправлень «Укрпошта Експрес» юридичним особам з позначкою
«Доставка кур’єром» здійснюється виключно уповноваженому представнику
отримувача за вказаною адресою. Отже, у разі ігнорування отримувачем повідомлень
про надходження та після закінчення терміну зберігання, поштові відправлення
повертаються за зворотною адресою без відшкодування оплати за послуги. Із цієї
причини поштові відправлення на адресу ПАТ «Полтаваобленерго» з позначкою
«Доскавка кур’єром» часто повертаються без вручення. Згідно з архівними даними та
довідниками вхідних поштових відправлень автоматизованого робочого місця
відділення поштового зв’язку Полтава – 22 із назвою «Полтаваобленерго» встановлено
1277 вхідних відправлень, які надійшли до ВПЗ Полтава – 22 за період з 14.02.2018 по
31.03.2018. З них рекомендованих листів – 639 од., рекомендованих повідомлень – 571
од., відправлень «Укрпошта Експрес» - 46 од., відправлень «Укрпошта Стандарт» - 21
одиниця. Також було встановлено, що 16 відправлень не були отримані ПАТ
«Полтаваобленерго», в т.ч. відправлення «Укрпошта експрес» №№ 3602204265802,
3600001960006, 6105808454058, 3602204202088, 0305609498914. Вказані відправлення
були повернуті за зворотною адресою за закінченням строку зберігання.
(271) На засіданні Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України
21.11.2018 представник ПАТ «Полтаваобленерго» заявив усне клопотання долучити до
.
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матеріалів справи лист ПАТ «Полтаваобленерго», який було направлено до Комітету
20.11.2018 за № 10-74/17117 (вх. № 8-01/14106 від 21.11.2018).
(272) У зазначеному листі ПАТ «Полтаваобленерго» повідомило:
а) У канцелярію товариства протягом лютого – травня 2018 року не надходило
будь-яких телефонних дзвінків та письмових повідомлень від працівників
Відділення поштового зв’язку № 22 м. Полтави ПАТ «Укрпошта», у т. ч. у
вказаний період не надходило інформації стосовно необхідності отримання
вхідної кореспонденції, яка надійшла на адресу ПАТ «Полтаваобленерго» від
ТОВ «ТЕК «Елком» (як доказ надано пояснювальну записку працівника
канцелярії ПАТ «Полтаваобленерго» Ракецької В.В.).
Зазначене спростовується доказами, зібраними територіальним відділенням Комітету
під час розгляду справи: листами, пояснення, актами недопуску ТОВ «ТЕК «Елком»,
листами ПД ПАТ «Укрпошта»;
б) ТОВ «Агро – НВ» здійснює діяльність з постачання електричної енергії на
території ліцензованої діяльності ПАТ «Полтаваобленерго» з вересня 2018
року (як докази надано копії актів та повідомлень за вересень – жовтень 2018
року).
При цьому територіальне відділення Комітету в поданні з попередніми висновками
зазначило, що, за повідомленням ПАТ «Полтаваобленерго» (лист від 06.07.2018 № 0437/10247, вх. № 66-01/430 від 11.07.2018), за результатами розгляду заяви від
03.05.2018 № 519/05-18 (вх. № 4045 від 05.05.2018) про укладення договору на
передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами
ПАТ «Полтаваобленерго» між ПАТ «Полтаваобленерго» та ТОВ «Агро – НВ»
укладено договір на передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами між постачальником електричної енергії за нерегульованим
тарифом та електропередавальною організацією № 1717 від 05.05.2018. Вказане у
свою чергу не спростовує порушення законодавства про захист економічної
конкуренції ПАТ «Полтаваобленерго».
в) З метою врегулювання спірних відносин між ТОВ «ТЕК «Елком» та
ПАТ «Полтаваобленерго» останнім було направлено два примірники
підписаного та скріпленого печаткою проекту договору на передачу
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами від 20.04.2018
№ 1225 (доказом є копія договору та протоколу від 31.10.2018). На цей час
очікується повернення від ТОВ «ТЕК «Елком» на адресу товариства належно
оформленого (підписаного та скріпленого печаткою) примірника відповідного
договору.
Вказане в свою чергу підтверджує доведений матеріалами справи факт ненаправлення
ПАТ «Полтаваобленерго» на лист ТОВ «ТЕК «Елком» від 30.03.2018 № 170 листом
від 20.04.2018 № 04-37/6461 проекту договору на передачу електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами.
г) На запрошення ПАТ «Полтаваобленерго», 30.10.2018 відбулася зустріч
уповноважених представників товариства та ТОВ «Енергосервіс плюс» щодо
врегулювання відносин з приводу укладення договору на передачу електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами між постачальником
електричної енергії за нерегульованим тарифом та електропередавальною
організацією (надано лист ПАТ «Полтаваобленерго» від 24.10.2018
№ 04-37/15612 щодо запрошення на зустріч).
д) ПАТ «Полтаваобленерго» надано копію договору на передачу електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами між постачальником
електричної енергії за нерегульованим тарифом та електропередавальною
.
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організацією № 2920 від 22.08.2018, укладеного між товариством та
ТОВ «Енерджі 365».
е) ПАТ «Полтаваобленерго» надало копію договору на передачу електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами між постачальником
електричної енергії за нерегульованим тарифом та електропередавальною
організацією № 3997 від 06.11.2018 для укладеного між товариством та
ТОВ «Енерсвіт» (без підпису уповноваженого представника ТОВ «Енерсвіт»).
є) ПАТ «Полтаваобленерго» надало копію листа від 24.10.2018 № 04-37/15607
щодо запрошення представників ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» на зустріч
30.10.2018 о 14.00 у приміщенні ПАТ «Полтаваобленерго» (вул. Старий Поділ,
5, м. Полтава) щодо укладення договору на передачу електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами між постачальником електричної
енергії за нерегульованим тарифом та електропередавальною організацією.
(273) Зазначене у свою чергу не спростовує висновків територіального відділення Комітету,
викладених у поданні з попередніми висновками, а окрема інформація, зазначена в
листі
ПАТ
«Полтаваобленерго»
від
20.11.2018
№
10-74/17117
(вх. № 8-01/14106 від 21.11.2018), підтверджує доведені під час розгляду справи факти,
що свідчать про порушення ПАТ «Полтаваобленерго» законодавства про захист
економічної конкуренції.
8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ
(274) Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за
порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 2
статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу
(виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за
останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
(275) Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) публічного акціонерного
товариства «Полтаваобленерго» за 2017 рік відповідно до Звіту про фінансові
результати (Звіту про сукупний дохід) становить 6 693 102,00 тис. грн.
(276) Під час розрахунку штрафу за порушення, передбачене пунктом 2 статті 50 Закону
України «Про захист економічної конкуренції», враховано:
- розмір доходу, пов’язаний з порушенням, передбаченим пунктом 2 статті 50
Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
- ступінь соціальної значущості товару;
- вплив та можливість впливу порушення на суміжні ринки;
- порушення законодавства про захист економічної конкуренції не припинено;
- порушення законодавства про захист економічної конкуренції має непоодинокий
характер.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 121 і 14 Закону України «Про
Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист
економічної конкуренції», пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення
законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження
.
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Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами),
Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:
1. Визнати публічне акціонерне товариство «Полтаваобленерго» (ідентифікаційний код
юридичної особи 00131819) таким, що в період з 01.01.2017 по 21.11.2018 займало
монопольне (домінуюче) становище на ринку передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами в територіальних межах Полтавської області,
Прилуцького районів Чернігівської області, Охтирського та Ромненського районів Сумської
області, Зачепилівського, Валківського, Красноградського районів Харківської області,
Магдалинівського
району
Дніпропетровської
області,
Світловодського
району
Кіровоградської області, де розташовані електричні мережі, які експлуатує товариство (у
межах здійснення ліцензованої діяльності).
2. Визнати дії публічного акціонерного товариства «Полтаваобленерго», які полягали у
створенні постачальникам електричної енергії за нерегульованим тарифом перешкод доступу
на ринок постачання електричної енергії, порушенням, передбаченим пунктом 2 статті 50 та
пунктом 7 частини другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у
вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем.
3. За порушення, зазначене в пункті 2 резолютивної частини цього рішення, накласти
на публічне акціонерне товариство «Полтаваобленерго» штраф у розмірі 30 100 000
(тридцять мільйонів сто тисяч) гривень.
4. Зобов’язати публічне акціонерне товариство «Полтаваобленерго» припинити
порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зазначене в пункті 2
резолютивної частини цього рішення.
Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.
Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної
конкуренції» протягом п’яти днів з дня сплати штрафу суб’єкт господарювання зобов’язаний
надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату
штрафу.
Рішення органів Антимонопольного комітету України може бути оскаржене до
господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Тимчасової
адміністративної колегії Комітету

.

М. НІЖНІК

