
Департамент ліцензійного      Голові НКРЕКП 

контролю         Членам НКРЕКП 

05 липня 2022 року 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про звернення до Антимонопольного комітету 

України з питань порушень законодавства про захист економічної конкуренції 

ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» та ТОВ «ЮТІЛІТІ ТРЕЙДІНГ» 

 

Відповідно до пункту 22
1
 частини першої статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», Порядку розслідування порушень законодавства щодо 

функціонування ринків електричної енергії та природного газу, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 23.09.2020 № 1760 (далі – Порядок), та на підставі постанови 

НКРЕКП від 29.09.2021 № 1634 «Про початок розслідування порушень законодавства 

щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких містяться в діях  

ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» та ТОВ «ЮТІЛІТІ ТРЕЙДІНГ» (далі – Постанова № 1634) 

проведено розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку 

електричної енергії у період з 01.01.2021 до 31.05.2021. 

У ході розслідування досліджено та опрацьовано інформацію, отриману від 

ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ», ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та суб’єктів розслідування, у 

частині, що може стосуватися порушень законодавства щодо функціонування ринку 

електричної енергії, а також інших вимог нормативно-правових актів. За підсумками 

проведеного розслідування 06 травня 2022 року складено висновок за результатами 

розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електричної 

енергії, ознаки яких містяться в діях ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» та ТОВ «ЮТІЛІТІ 

ТРЕЙДІНГ» (далі – Висновок). Погоджений Висновок НКРЕКП надіслала суб’єктам 

розслідування для ознайомлення та надання заперечень (у разі їх наявності). 

Висновок містить викладення фактичних даних та обставин щодо дій суб’єктів 

розслідування на ринку електричної енергії у період із 01.01.2021 до 31.05.2021, у тому 

числі дії учасників ринку електричної енергії, які мають ознаки антиконкурентних 

узгоджених дій. Висновок містить пропозицію звернутися до Антимонопольного 

комітету України з питань порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції. 

Так, у ході розслідування виявлено, що ТОВ «ЮТІЛІТІ ТРЕЙДІНГ» у 

двосторонніх договорах на продаж електроенергії включено умови щодо заборони 

та/або обмеження покупців реалізовувати електричну енергію на організованих 

сегментах ринку.  

Заборона реалізації електричної енергії на організованих сегментах ринку має 

ознаки: неправомірності обмежень конкуренції, зловживання монопольним становищем 

на ринку, а також недобросовісної конкуренції згідно з статтею 13 Цивільного кодексу 

України; неправомірності угод, укладених на ринку електричної енергії згідно з 

абзацами третім та четвертим частини першої статті 30 Господарського кодексу 

України; усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших 

суб’єктів господарювання, покупців, продавців, що визнається антиконкурентними 

узгодженими діями згідно з пунктами 2, 3 та 5 частини другої статті 6 Закону про 

конкуренцію.  
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Крім цього, під час розслідування встановлено, що у період із 01.01.2021 до 

31.05.2021 дії ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» та ТОВ «ЮТІЛІТІ ТРЕЙДІНГ» можуть 

вказувати на наявність попередніх домовленостей при поданні заявок на 

купівлю/продаж електричної енергії на внутрішньодобовому ринку, що може містити 

ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції в частині 

наявності ознак антиконкурентних узгоджених дій, які визначено підпунктом 4 частини 

другої та частиною третьою статті 6 Закону про конкуренцію. 

ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» не погодилась із висновком за результатами 

розслідування та надіслала заперечення, що не спростовує інформацію, викладену у 

надісланому Висновку. 

З огляду на зазначене та враховуючи те, що функціонування ринку електричної 

енергії має здійснюватися, зокрема, на принципах добросовісної конкуренції, рівності 

прав на продаж та купівлю електричної енергії, недискримінаційної участі на ринку 

електричної енергії, керуючись пунктом 6.2 глави 6 Порядку, за результатами 

розслідування, проведеного на підставі Постанови № 1634, Департамент ліцензійного 

контролю пропонує прийняти постанову, якою передбачити: 

направлення звернення до Антимонопольного комітету України з питань 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, ознаки яких містяться в 

діях: 

ТОВ «ЮТІЛІТІ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 43751784) у частині укладення 

двосторонніх договорів із умовами, якими заборонено та/або обмежено реалізацію 

електричної енергії на організованих сегментах ринку; 

ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 20588716) та ТОВ «ЮТІЛІТІ 

ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 43751784) у частині узгодженості дій на 

внутрішньодобовому ринку. 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю                      Я. ЗЕЛЕНЮК 



 

ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

 

ПОСТАНОВА  
 

 

___________________                                                    № _______________ 
Київ 

 

 

Про звернення до Антимонопольного комітету 

України з питань порушень законодавства про 

захист економічної конкуренції ТОВ «ЮТІЛІТІ 

ТРЕЙДІНГ» та ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» 

 

 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг», статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії», пункту 6.2 

глави 6 Порядку розслідування порушень законодавства щодо 

функціонування ринків електричної енергії та природного газу, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 вересня 

2020 року № 1760, з урахуванням висновку за результатами розслідування, 

проведеного на підставі постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

29 вересня 2021 року № 1634 «Про початок розслідування порушень 

законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких 

містяться в діях ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» та ТОВ «ЮТІЛІТІ ТРЕЙДІНГ», 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 



 

Звернутися до Антимонопольного комітету України з питань 

порушень законодавства про захист економічної конкуренції, ознаки яких 

містяться в діях: 

ТОВ «ЮТІЛІТІ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 43751784) у частині 

укладення двосторонніх договорів із умовами, якими заборонено та/або 

обмежено реалізацію електричної енергії на організованих сегментах ринку; 

ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 20588716) та  

ТОВ «ЮТІЛІТІ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 43751784) у частині узгодженості 

дій на внутрішньодобовому ринку. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К Ущаповський 


