
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

25 липня 2019 р.                                                  Київ                                                            № 509-р 
 

Про надання дозволу  

на концентрацію 
 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених 

представників Кіровоградської обласної ради (м. Кропивницький), обласного                    

комунального виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» (далі – ОКВП «Дніпро-

Кіровоград») (м. Кропивницький), комунального підприємства «Теплоенергетик»                          

(далі – КП  «Теплоенергетик») (м. Кропивницький) про надання дозволу ОКВП «Дніпро-

Кіровоград» на набуття у власність (шляхом безоплатної передачі) активів у вигляді єдиного 

майнового комплексу КП «Теплоенергетик» (м. Кропивницький),  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

За інформацією заявників: 

 

концентрація полягає у набутті ОКВП «Дніпро-Кіровоград» у власність (шляхом 

безоплатної передачі) активів у вигляді єдиного майнового комплексу КП «Теплоенергетик», 

що забезпечують здійснення діяльності з водопостачання та водовідведення в смт Нове 

Кіровоградської області; 

зазначені дії відбуваються на виконання рішення Кіровоградської міської ради                     

від 02.11.2016 № 585 і рішення Кіровоградської обласної ради від 18.11.2016 № 172                          

(з урахуванням змін, внесених рішенням Кіровоградської обласної ради від 21 вересня 2018 

року № 556); 

 

активи КП «Теплоенергетик» розташовані в смт Нове Кіровоградської області та 

забезпечують здійснення господарської діяльності з надання послуг централізованого 

водопостачання та водовідведення; 

КП «Теплоенергетик» є суб’єктом природної монополії на ринку централізованого 

водопостачання та водовідведення в смт Нове Кіровоградської області та на ринку теплової 

електроенергії в окремих районах міста Кропивницького;  

після здійснення концентрації КП «Теплоенергетик» не здійснюватиме 

господарської діяльності з надання послуг централізованого водопостачання та 

водовідведення в смт Нове Кіровоградської області; 

 

ОКВП «Дніпро-Кіровоград» здійснює господарську діяльність із централізованого 

водопостачання та водовідведення та є суб’єктом природної монополії на ринках 

централізованого водопостачання та водовідведення в межах розташування належних йому 

мереж, що знаходяться в містах Кропивницький, Знам’янка, Олександрія, Світловодськ,              

смт Смоліне та прилеглих до них населених пунктів. 

 

Заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження 

конкуренції на товарних ринках України. 
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Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний 

комітет України», статтею 25 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та 

підпунктом 1 пункту 6 розділу XII Положення про порядок подання та розгляду заяв про 

попереднє отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію 

суб’єктів господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету 

України від  19 лютого 2002 року  № 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

21 березня 2002 року за № 284/6572  (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету 

України від  21.06.2016  № 14-рп), Антимонопольний комітет України 

 

ПОСТАНОВИВ: 

 

Надати дозвіл обласному комунальному виробничому підприємству «Дніпро-

Кіровоград» (м. Кропивницький, ідентифікаційний код юридичної особи 03346822) на 

набуття у власність (шляхом безоплатної передачі) активів у вигляді єдиного майнового 

комплексу комунального підприємства «Теплоенергетик» (м. Кропивницький, 

ідентифікаційний код юридичної особи 24153576), що забезпечують здійснення діяльності з 

водопостачання та водовідведення в смт Нове Кіровоградської області. 

 

 

Голова  Комітету                                                                                     Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 


