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ОБҐРУНТУВАННЯ
до проєкту постанови НКРЕКП «Про початок розслідування порушень 

законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких 
містяться в діях ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ», АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», 

АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО»

Відповідно до пункту 221 частини першої статті 17 Закону України «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП), Регулятор проводить 
розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної 
енергії відповідно до Порядку розслідування порушень законодавства щодо 
функціонування ринків електричної енергії та природного газу, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 23 вересня 2020 року № 1760 (далі – Порядок).

Згідно з пунктом 2.1 глави 2 Порядку дані та обставини, що свідчать про 
можливе порушення законодавства щодо функціонування ринків, виявляються у 
процесі здійснення моніторингу функціонування ринків/державного контролю за 
дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність на ринках, 
законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов або розгляду 
повідомлень (заяв) від учасників/суб’єктів ринків та заявників про можливе 
порушення законодавства щодо функціонування ринків. Повідомлення (заяви) 
про можливе порушення законодавства щодо функціонування ринків не можуть 
бути анонімними, повинні містити найменування (ПІБ) та адресу заявника та бути 
обґрунтованими.

Пунктом 2.2 Порядку встановлено, що структурний підрозділ НКРЕКП, 
який виявив обставини, дані у процесі здійснення моніторингу функціонування 
ринків та/або отримав повідомлення від учасників/суб’єктів ринків та заявників, 
що свідчать про можливе порушення законодавства щодо функціонування ринків, 
повідомляє про це в письмовій формі структурний підрозділ НКРЕКП, на який 
покладено функцію організації розслідування порушень законодавства щодо 
функціонування ринків електричної енергії та природного газу (далі – 
СП НКРЕКП).

Службовою запискою від 23.11.2022 № 761/22-22 (далі – службова записка) 
Департаментом енергоринку за результатами оперативного моніторингу ринку 
електричної енергії повідомлено про дії деяких учасників ринку електричної 
енергії, а саме: ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ», АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК 
ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» в частині збільшення ціни на 
ринку «на добу наперед» (далі – РДН).

Згідно з інформацією наведеною в службовій записці та доданих до неї 
аналітичних матеріалах ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» у серпні-вересні 2022 року 
здійснювало придбання електричної енергії у АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», 
АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» за двосторонніми 
договорами за значно нижчими цінами, ніж середньозважені ціни продажу інших 
виробників за результатами електронних аукціонів.



При цьому формуючи від 46% до 67% загального попиту на РДН 
ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» впливало на ціну на РДН в сторону її збільшення. Як 
наслідок середньозважені ціни на РДН сформувалися у значно вищому розмірі 
порівняно з цінами продажу електроенергії її виробниками за результатами 
електронних аукціонів.

Зазначена у службовій записці та доданих до неї аналітичних матеріалах 
інформація щодо дій ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ», АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», АТ 
«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» вказує на можливі ознаки 
маніпулювання та зловживань на ринку електричної енергії.

Відповідно до пункту 2.3 глави 2 Порядку СП НКРЕКП на підставі 
інформації, отриманої відповідно до пункту 2.2 цієї глави, та/або на підставі 
інформації, отриманої ним під час виконання функцій, покладених на 
СП НКРЕКП, виносить на розгляд НКРЕКП відповідно до Регламенту 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 
2016 року № 2133, питання про початок розслідування порушення законодавства 
щодо функціонування ринків.

З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує 
прийняти постанову НКРЕКП «Про початок розслідування порушень 
законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, ознаки яких 
містяться в діях ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ», АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК 
ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» та провести розслідування 
порушень законодавства на ринку електричної енергії за період з 01 серпня 
2022 року по 30 вересня 2022 року.

Заступник директора Департаменту 
ліцензійного контролю                                                                         О. Романенко



ПРОЄКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

___________________                                                    № _______________
Київ

Про початок розслідування порушень 
законодавства щодо функціонування ринку 
електричної енергії, ознаки яких містяться 
в діях ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ», АТ «ДТЕК 
ДНІПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», 
ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО»

Відповідно до пункту 22¹ 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 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 23 вересня 2020 року № 1760, 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Почати розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку 
електричної енергії, ознаки яких містяться в діях ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ», АТ «ДТЕК 
ДНІПРОЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», за 
період з 01 серпня 2022 року по 30 вересня 2022 року.

Голова НКРЕКП                                К. Ущаповський


