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Державна наукова установа 
«Український інститут науково-
технічної експертизи та 
інформації»

dny-ukrintei@ukr.net

Про розгляд запитів на
отримання публічної інформації

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши запити на доступ до 
публічної інформації державної наукової установи «Український інститут науково-технічної 
експертизи та інформації» від 05.01.2023 б/н (вх. № 8-01/276-пі від 05.01.2023) та 
від 05.01.2023 б/н (вх. № 8-01/277-пі від 05.01.2023) щодо надання інформації зі зведеного 
переліку суб’єктів природних монополій, у межах повноважень повідомляє.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами 
та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання 
суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або 
яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації, визначених цим Законом. 

Згідно з пунктом 5 розділу І Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної 
інформації в Антимонопольному комітеті України, затвердженої розпорядженням Комітету 
від 27.07.2011 № 406-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.08.2011 
за № 974/19712 (зі змінами), Комітет не є розпорядником інформації за запитами на 
інформацію, зокрема, щодо інформації, надання якої потребує узагальнення, аналітичної 
обробки даних або створення в інший спосіб.

Визначальним для публічної інформації є те, що вона заздалегідь зафіксована та на 
будь-яких носіях знаходилась у володінні розпорядника інформації. 

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» Комітет є 
державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення 
державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері публічних 
закупівель.
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Частиною другою статті 5 Закону України «Про природні монополії» передбачено 
ведення Антимонопольним комітетом України зведеного переліку суб’єктів природних 
монополій на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житлово-
комунального господарства, що формуються національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють суб’єкти 
природних монополій, - національними комісіями регулювання природних монополій у 
відповідній сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого 
регулювання до створення зазначених комісій. 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про природні монополії» Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в 
яких діють суб’єкти природних монополій, - національні комісії регулювання природних 
монополій у відповідній сфері або органи виконавчої влади, що здійснюють функції такого 
регулювання до створення зазначеної комісії, визначають суб’єктів природних монополій, 
складають та ведуть реєстри таких суб’єктів природних монополій.

Відповідно до пункту 4 Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів 
природних монополій (далі – Зведений перелік), затвердженого розпорядженням Комітету 
від 28.11.2012 № 874-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.12.2012 за 
№ 2119/22431 (далі – Порядок), внесення суб’єктів природних монополій до Зведеного 
переліку здійснюється Комітетом на підставі реєстрів, отриманих від Міністерства 
інфраструктури України; Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг.

Згідно з пунктом 5 Порядку реєстри суб’єктів природних монополій складаються та 
подаються до Комітету щомісяця до 10 числа в електронному та паперовому вигляді. 
Зазначені реєстри містять інформацію про суб’єктів природних монополій, внесених до 
реєстру станом на останній день місяця, що передує місяцю подання реєстрів до Комітету.

Враховуючи викладене, надаємо наявну в Комітеті на дату надходження запитів 
інформацію у вигляді витягу зі Зведеного переліку станом на 30.11.2022.

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації»  
рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені у судовому 
порядку.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Перший заступник Голови Комітету –
державний уповноважений       Ольга МУЗИЧЕНКО                               

Вікторія Тітенко  (044) 251-62-25*62-69       



      Додаток до листа

ВИТЯГ ЗІ ЗВЕДЕНОГО ПЕРЕЛІКУ СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ 
станом на 30.11.2022

№ з/п

 Код за 
ЄДРПОУ 
суб’єкта 

господарюва
ння

Найменування суб'єкта 
господарювання

Вид господарської 
діяльності, що провадиться 
суб’єктом господарювання

Територія діяльності 
суб'єкта природних 

монополій

Національна комісія 
або інший орган, що 
склав та веде цей 

реєстр

1 2 3 6 7 8

70 41946011

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО  "ДТЕК 

КИЇВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" 

РОЗПОДІЛ ЕЛЕКТРИЧНОЇ 
ЕНЕРГІЇ                              

ТЕРИТОРІЯ М. КИЄВА, А 
ТАКОЖ ЧАСТКОВО 

ТЕРИТОРІЯ 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО, 

КИЄВО-
СВЯТОШИНСЬКОГО, 
ВИШГОРОДСЬКОГО, 

БРОВАРСЬКОГО 
РАЙОНІВ, КОНЧА-ЗАСПА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ПООБ’ЄКТНИЙ ПЕРЕЛІК 
СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ 
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ) 

ВІДПОВІДНО ДО 
ПОСТАНОВИ НКРЕКП ВІД 

13.11.2018 № 1411

НАЦІОНАЛЬНА 
КОМІСІЯ, ЩО 
ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У 
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ

26 40538421

КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 
КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) 
"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

ТРАНСПОРТУВАННЯ 
ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 

МАГІСТРАЛЬНИМИ І 
МІСЦЕВИМИ 

(РОЗПОДІЛЬЧИМИ) 
ТЕПЛОВИМИ МЕРЕЖАМИ

М. КИЇВ

НАЦІОНАЛЬНА 
КОМІСІЯ, ЩО 
ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У 
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ

28 03327664

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 
"КИЇВВОДОКАНАЛ"

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ 
ВОДОВІДВЕДЕННЯ

М. КИЇВ

НАЦІОНАЛЬНА 
КОМІСІЯ, ЩО 
ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У 
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ


