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l1po надання iпформацii

Пiвденrlо-схiдне мiтсобласне територiа;lьне вiддiлення АнтимопоIIоJIьI{оI.о
lcoMiTery Украiни (далi Вiддiлення) на Вашr заIIит Bill 03,01 .2022 бlп
(вх. вiд 05.01 .2022 J\ъ 54-0t/l-гli), даrli-запит, якиЙ надiйш,tов на розгJlrчl за /IopyLIcIIIlrIi\4
KoMiTeTy (вх. вiд 05.01 .2022 Nь14-0Il2-п1) щодо /Iотримання вимог антимонопольIIоI,()
законолавства пiдприемствами-виробниками еrIектри.tнот еrrергiт з вiдновлюваIlих
джерел енергiТ, в межах IIовноважень повiдомлrlе FlacTytrнe.

Стаrтею 1 Закону Украiни uПро Аtrтимонопольний комi,геr, YKpzti'ltl.t>>
Ан,гимонопо.пьниЙ комiте,г Украiни е державним opI,aHoM iз сttецiа.llьtlим статусом,
ме,гоЮ дiяльностi якого е забезгtечення дер}кавFIого захистУ Itoгtl<ypettlliT ),
пiдприемницькiй дiяльностi та у сферi публiчних закупiвель.

Згiдно зi ста,гтею 1 Закону УкраТrrи кПро /IooT)zlt до публi.trrоТ irrформzu(il'>>
публiчlIа iнформаlцiя - це вiдображена ,га задокумеItтоRана буль-якимlи засобамl,t -l.a

на будь-яких trосiях illформацiя, пlо була отримана або cTBopelta в гlроцесi викоFlаl]lIrI
суб'ектами владних tIовновая(ень своiх обов'язкiв, пере/{бачетlих LlинIlиN,{

законодавством, або яка знаходиться у володirrнi суб'ектiв владних повI{оважеFIь,
iнпiих розпорядникiв публiчнот iнформацiт, визначених tIим Законом.

RiдгrовiдНо до cTaTTi l9 Конституlдii УкраТtти, оргаItи держаr]I{оТ влади та opl,zlIlll
мiсцевого самовря/(увапlIя, Тх посадовi особи зобов'язаtri дiяти JIиIпе rta пi/lс.гаtзi. lз

мсжах IloBI{oBaжOHtr То у сгIосiб, rrдо передба.lенi Коtlституцiсtо т:а ЗакОIIаI\/Iи УкраТrrи.
виклrочний перелiк обов'язкiв розпорядниltiв iнформаrliт визна.Iеrrий у стагr,i l4

Закону УкраТни <Про доступ до публiчноТ iнформацii>.
Закон Уr<раТни <ГIро достуП ло публi.tноТ iнформацiТ> II9 I]имагас Bilt

розпорядНика iнфоРмацiТ завiря,гИ належниМ чиноМ копiТ /Iокуменl'ilз, tцо IIадаю].Lся )1

вiлповiдь rrа iнформацiйний запит.
ПунктоМ б час,гинИ перttlоi cTaTтi 14 ЗакоrrУ УкраТнИ <ПрО достуrI до tlублi,IllоТ

irrформацiТ> передбачеIlо, що розпорядники iнформацiТ зобов'язаrli, зокрема, I,Ialltlt]a1,[.|
та оприлюднIова,ги лос,говiрну, ToI{Hy ,га повrIу iнформацitо, а також у разi псrl.рсби
перевiряr,и правильнiс,гь -га об'ективнiс,гь rlаданоТ irrформацiТ i оtтоtз.lrtовzll.Ll
оприлюднену iнформацirо.



2

I]д_зцачащним*дlддубдЦц9UrrLо_рддацr_це_:q,_пl9_доца_заздаJ_Iý]1,ць_заф_цt9Q,цаI]I;l

Та"ца_б-удLдццдILа:сцL зца{адиjв9ЕJ в.O.цоддцlр_о_зц__о_рдд,цц_ц_а_ iцфgрry!ацii,
Вiдповiдно до критерiiв Вашого Запиту, а саме: до пуIIкту 1 Заrlи,r,у

повiдомrlясмо, що в перiод з 2010 року по сiчень-травень 2020 року справи lIpO
порушення законодавства про захист економiчноi конltуренцiТ щодо лiй'ГОВ (ll'I'I1K
Бо'ГIеВСЬкА ВЕС> (код СДРПоУ: 36168821), 1'OI] (ДТr]к IIРИМоРСЬКА I]I,]C))
(ко21 С/]РГIоУ: З64967В4), ТоВ (ДТЕк ПРИМоРСЬItА ВЕС-2) (код Cl{Pt IOy:
4lЗ|0317), ТОВ K/(TEI{ ПОКРОВСЬКА СЕС> (код C/{PrIOY: 4|442З74).
ТоВ (НIкоПОJIЬСЬКА СЕС> (код елРПОУ 4|44161 1), ТоВ K/['I'EK
ТРИФОНIВСЬКА СЕС) (код СДРПОУ: З'1232157), ТОВ (I]TEK ОРЛIВСЬКД I]IiС>
(кол СЩРПОУ:41З10382), АТ кЩТЕIt ЗАХIДЕFIЕРГО>> (код СЛРПОУ: 2З269555),
Тх власниrtiв (учасникiв та /або акцiонерiв), беrrефirдiарiв, в тому .tислi itlоземttрtх tTc

РОЗI'JlЯДаЛИся, заходи коIIтроJIю ulодо вказаних суб'с:ктiв I,осr]оларIоваIIIIrI Ilc
вживалися.

Щодо пункту 2 Запиту повiдомлясмо, шIо питання IiадаII}Iя llозволitз IIzl

конrцентрацiю не належить до повноважень територiальI{их tзiдiliлсltr,
АНr'имонопольного комi,геry Украiни, тому iнформацiя щодо отримання дозволiв ltir
концентрацiю ТоВ (ДТЕК БоТIСВСЬкА ВЕС) (код СДРПоУ: 36]68821),]'OI}
(Д]ЕК ПРИМОРСЬКА ВЕС) (код С/{РПОУ: З6496184), ТОВ (Дl'ЕК I IРИМОРСЬКД
ВЕС-2) (ко:д С!РПоУ: 413\0З77), ТоВ (ДТЕк ПокРоВСъкА СЕС) (код CI{PI IOY:
41442З]4), ТОВ кНIItОПОЛЪСЬКА СЕС) (код СДРПОУ: 4144lбll), TOI} Ki{'l'tlК
ТРИФОНIВСЬКА СЕС) (код €ДРПОУ: З'72З2157), ТОВ (ЛTЕК ОРЛIВСЬКА I]ilC)
(код еДРПоУ:413iOЗ82), АТ (ДТЕIt ЗАХIДЕ,НЕРГо) (код С/IРПоУ: 2З269555),
DTEK FINANCE PLC (Велика Британiя), DTEK ENERGY I3.V, (Fliлерllанди), GPL
POWER I-IMITED (Кiпр), DTEK HOLDINGS LIMITED (Кiгrр), GPL INGI]N ]rOWljR
LIMITED (Itiпр) у Вiддiленнi вiдlсутгtя.

LLIОДО ПyIrKTy 3 Загrиry повiдомлясмо, tцо в гrерiод з 20I0 року по сiчетrь-l,равсIII)
2020 року справи про поруп]ення законодавства про захист eкottoMi.lHoT KorrKyperrrtil'
П{оДо дiй ТоВ (Д'ГЕК БоТIеВСЬItА I]EC> (код е/IРПоУ: Збl68821),'ГоВ (lI'I'IlIt
ПРИМоРСЬкд ВЕС) (код СДРПоУ: з6496]84), ТоR (ДТЕк ПРИМоРСъItА I]i]C-2))
(Kozl СДРПоУ: 41ЗlOз77), ТоВ кl['ГЕК ПокРоВСЬкА СЕС) (код CIIPI [oy:
41442З74), TOl] (НIКОПОЛЬСЬКА СЕС) (код СДРПОУ: 4|441611), T'OR (/l]'I1l{
]"РИФОНIВСIrКА СЕС) (код е/{РtlОУ: 37232157), TOI] к/{'ГЕК OPJIIBCЬKA I]]1(]))
(код СДРГIоУ:4lзl0382), АТ (Дl'Ек ЗАХIДЕНIr]Рl'о) (Kozr CiIP]IOY: 2з269555)^
DTEK FINANCE PLC (Велика Бри,ганiя), DI'EK ENERGY R.V, (}-Ii:lерлан7lrа), (iPL
POWER LIМI'ГЕD (Кiпр), DTEK HOLDINGS I-IMITED (Кiпр), GPL INGI1N POWt]R
L.IMITED (Кiпр) не розглядалися, заходи контролIо ло вказа[Iих суб'ск,t,itз
гооподарювання не вя(ивалися.

ВiЛПОвiдно до статгi 23 Закоrлу УкраТни кПро достуII ,цо гrублiчrrсlТ iнформаrtir'>
РiПtеННя, дiТ чи бездiяльнiсть розпорядникiв irлформацiТ моrку,гь бу,ги ocKapжclIi 1,

cylloBoMy порядку.
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