
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Державне підприємство «Національна 

вугільна компанія» 

 

вул. Богдана Хмельницького, 4, м. Київ, 

01601 

 

Про надання інформації 

 

ВИМОГА 

 

 В Антимонопольному комітеті України (далі – Комітет, АМКУ) розглядається 

справа 143-26.13/80-20 про порушення законодавства, вчинене суб’єктами 

господарювання–вугледобувними підприємствами, у тому числі Державним 

підприємством «Національна вугільна компанія», передбачене пунктом 1 статті 50 та 

частиною першою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 

вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які могли призвести до обмеження конкуренції 

на ринку вугільної продукції та електроенергії та порушення передбачене статтею 50 

Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді невиконання рішення 

органів  Антимонопольного комітету України. 

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та об’єктивного розгляду 

справи 143-26.13/80-20, керуючись статтями 7, 16, 22 та 22
1
 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», вимагаємо протягом 30 календарних днів з дня 

отримання цієї вимоги надати наступну інформацію, пояснення та копії документів: 

 

I. Загальні відомості 

1. Копію установчих документів Державного підприємства «Національна 

вугільна компанія» (далі – ДП «Національна вугільна компанія», Підприємство), дійсних 

на момент надання відповіді на дану вимогу. Якщо така інформація вже надавалася до 

Комітету та залишилася без змін, зазначити про це та вказати реквізити листа, яким вона 

надсилалася. 

2. Копії ліцензій, дозволів тощо, на підставі яких Підприємство здійснює 

господарську діяльність з видобування, виробництва та продажу вугілля. Якщо така 

інформація вже надавалася до Комітету та залишилася без змін, зазначити про це, та 

вказати реквізити листа, яким вона надсилалася. 

3. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 1019-р 

утворено ДП «Національна вугільна компанія» та додатком до нього було затверджено 

Перелік державних підприємств, які реорганізуються шляхом приєднання до державного 

підприємства «Національна вугільна компанія». У ЄДРПОУ зазначено, що не всі 

підприємства, які повинні були реорганізуватися та є відповідачами у справі № 143-

26.13/80-20 припинили свою діяльність або перебуває в процесі припинення. Надайте: 

3.1 Копії всіх наказів, розпоряджень, постанов, інших нормативно-правових актів, на 

підставі яких створено, реорганізовано, перейменовано, здійснювало господарську 

діяльність за період з 2017 року по вересень 2020 року Підприємство; та копії всіх 

документів, якими було визначено питання щодо правонаступництва 



2 

 

ДП «Національна вугільна компанія» до моменту його створення (у разі, якщо 

Підприємство було створено на базі будь-якого іншого підприємства – суб’єкта 

господарювання). 

3.2 Інформацію, хто приєднався до Підприємства на момент надання відповіді на 

вимогу, надати копії всіх підтверджуючих документів, на підставі яких було 

здійснено приєднання. 

4.  Повний перелік суб’єктів господарювання, пов’язаних станом на 

01. 09. 2020 із Підприємством відносинами контролю у значенні статті 1 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції» та зазначити основні напрями господарської 

діяльності кожного суб’єкта господарювання. Інформацію надати відповідно до Додатку 

1. Якщо така інформація вже надавалася до Комітету та залишилася без змін, зазначити 

про це та вказати реквізити листа, яким вона надсилалася. 

5. Копію звіту про фінансові результати (Форма 2) ДП «Національна вугільна 

компанія» за 2019 рік. 

6. Копію Балансу (Форма 1) ДП «Національна вугільна компанія» станом на 31 

грудня 2019 року. 

ІІ. Конкуренція на ринку вугілля 

1. Чи зазнавало Підприємство у період з 2017 року до моменту надання 

відповіді на дану вимогу значної конкуренції під час продажу вугілля, яке може бути 

використане для виробництва електричної енергії. Якщо так – в чому це проявляється? 

Якщо ні – обґрунтуйте чому. Надати пояснення по кожній марці вугілля окремо з 

відповідним обґрунтуванням, доказами, підтверджувальними документами тощо. 

2. Надати інформацію щодо конкурентів Підприємства  (найменування, код 

ЄДРПОУ) у період з 2017 року по момент надання відповіді на дану вимогу, які діяли на 

ринку України, реалізували вугілля для потреб ТЕС та ТЕЦ, та не є учасниками Договору 

між учасниками Оптового ринку вугільної продукції України (далі – Договір ОРВПУ), 

Угоди до Договору ОРВПУ про зміну Договору між учасниками Оптового ринку 

вугільної продукції ( далі – Угода) та зазначити якими способами (ціна, якість, реклама, 

додаткові умови тощо) Підприємство конкурує на ринку вугілля з відповідними 

суб’єктами господарювання. 

3. Чи існували будь-які бар’єри (обмеження за попитом, адміністративні, 

економічні, організаційні, екологічні, нерозвиненість інфраструктури тощо) під час 

здійснення Підприємством діяльності пов’язаної з видобуванням/виробництвом/купівлею/ 

продажем вугілля у період з 2017 року по вересень 2020 року. Якщо так – надати 

обґрунтовані пояснення.    

ІІІ. Ціноутворення. 

1. Надати пояснення щодо процедури та/або механізму встановлення цін, якою 

Підприємство керується при формуванні цін на реалізацію вугілля у період з 2017 року по 

вересень 2020 року. У разі наявності, надати копії документів, якими затверджувалася 

ціна реалізації вугілля, у тому числі для ТЕС та ТЕЦ. У разі відсутності – детальний опис, 

як відбувається формування Підприємством цін при продажі вугілля. Відповідь надати по 

кожній марці вугілля. 

2. Чи впливали ціни на міжнародних ринках на встановлення ціни на вугілля 

Підприємством у період з 2017 року по вересень 2020 року. Якщо так – пояснити яким 

чином, на яких саме ринках та з яких причин. Якщо ні – зазначити про це. Відповідь 

надати по кожній марці вугілля. 

3. Чи узгоджувалися ціни при реалізації  Підприємством вугілля на експорт 

та/чи при реалізації вугілля на внутрішньому ринку не в межах Договору ОРВПУ, Угоди 

(в тому числі за прямими договорами) з Оператором ОРВПУ в період з 2017 по 

теперішній час. Якщо так – надати копії всіх відповідних документів, на підставі чого 

відбувалося узгодження таких цін, копії листів звернень до Оператора ОРВПУ та копії 

відповідей на них. У разі, якщо ні – повідомити про це Комітет. 



3 

 

4. Чи узгоджувалися ціни з Міністерством енергетики та вугільної 

промисловості України (далі – Міністерство) (та/або з будь-яким іншим центральним 

органом державної влади, з огляду на той факт, що Міністерство неодноразово 

реорганізувалося) при реалізації вугілля на експорт та при реалізації вугілля не в межах 

Договору ОРВПУ та Угоди в період з 2017 року по теперішній час. Якщо так – надати 

копії всіх відповідних документів, на підставі чого відбувалося узгодження ціни, копії 

листів звернень до Міністерства та копії відповідей на них. У разі, якщо ні – повідомити 

про це Комітет. 

IV. Видобування, виробництво та  продаж вугілля Підприємством. 

1. Інформацію щодо вугілля, видобутого Підприємством, собівартість при 

реалізації такого вугілля на внутрішньому ринку та на експорт в період з 2017 по 

теперішній час за формою, наведеною в Додатку 2 . 

2. Інформацію щодо собівартості вугілля, з чого вона формувалася, за період з 

2017 року по вересень 2020 року. У разі наявності надати копії всіх відповідних 

розрахунків, калькуляції тощо. Відповідь надати окремо по кожній марці вугілля. У разі 

відсутності – повідомити причини, з яких такі розрахунки не проводяться. 

3. Інформацію щодо реалізації  енергетичного вугілля, видобутого 

Підприємством, на внутрішньому ринку (обсяги та вартість реалізації вугілля в рамках 

Договору ОРВПУ, за прямими договорами) та на експорт  в період з 2017 року по 

теперішній час по кожному місяці окремо за формою, наведеною в Додатку 3. 

4. Відповідно до Протоколу зборів Учасників ОРВПУ  з питань відвантаження 

вугілля від 10.06.2019, через неузгодженість ціни та неможливість зупинки процесу 

видобутку вугілля, на ТЕС ПАТ «Центренерго» знаходиться 55 тис. тонн вугілля без 

документального оформлення переходу права власності та оплати його вартості на суму 

147 млн. грн. Яким чином було передано на ТЕС ПАТ «Центренерго» 55 тис. тонн 

вугілля, надати копії документів, на основі яких було здійснено передачу вугілля, 

зазначити, хто виступає гарантом у даній ситуації, тощо (у разі, якщо таке вугілля, 

частина такого вугілля була видобута Підприємством). 

V. Договірні відносини Підприємства. 

1. За інформацією наявною в Комітеті Підприємство приєдналося до Договору 

ОРВПУ 23 травня 2019 року. Надати копію всіх підтверджуючих документів (наказів, 

угод про приєднання, протоколів тощо),  на підставі яких Підприємство стало учасником 

Договору ОРВПУ. 

2. Надати інформацію чи співпрацювало Підприємство у період з 2017 року до 

моменту приєднання до Договору ОРВПУ з учасниками Договору ОРВПУ. Якщо так – 

зазначити у який спосіб та надати копії всіх підтверджуючих документів. Якщо ні – 

повідомити про це Комітет  

3. Чи зверталося Підприємство до АМКУ або КМУ  із заявою про надання 

дозволу на узгоджені дії, а саме дозволу на укладання Договору ОРВПУ чи Угоди до 

Договору ОРВПУ про зміну договору між учасниками ОРВПУ. У разі, якщо зверталося, 

надати інформацію, коли саме, копію відповідних звернень до КМУ чи Комітету та 

відповідей на них та/або реквізити листів до КМУ та реквізити вихідних документів 

Комітету. 

4.  Чому Підприємство виявило бажання бути учасником Договору ОРВПУ та 

Угоди? Які вигоди отримує Підприємство як учасник Договору ОРВПУ та Угоди за 

виконання умов Договору ОРВПУ та Угоди. 

5. Чи намагалося Підприємство у період з 2017 року по вересень 2020 року 

припинити співпрацю з іншими учасниками Договору ОРВПУ чи Угоди та Оператором 

ОРВПУ у форматі, запропонованому Договором ОРВПУ. Якщо так – надати копії 

відповідних листів та звернень до Оператора ОРВПУ, Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості тощо. Якщо ні – повідомити про це Комітет. 
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6. Чи зверталися до вас чи до інших учасників Договору ОРВПУ чи Угоди у 

період з 2017 року по вересень 2020 року суб’єкти господарювання – вугледобувні 

підприємства щодо можливості приєднання до Договору ОРВПУ та/або Угоди. Якщо так, 

надати копії відповідних звернень та відповіді на них. Якщо ні – повідомити про це 

Комітет. 

7. Надати копії протоколів Загальних Зборів ОРВПУ, протоколів засідань Ради 

ОРВПУ, на яких було присутнє ДП «Національна вугільна компанія» з 2017 року по 

теперішній час. 

8. Надати інформацію, яким чином (у якому порядку) Підприємству 

надавалась інформація щодо цін на реалізацію вугілля для ТЕС і ТЕЦ, рекомендованих на 

засіданнях учасників ОРВПУ, у тих випадках, коли Підприємство не брало/не мало змоги 

взяти участь у таких засіданнях у період з 2017 року по вересень 2020 року. 

9. Чи отримувало Підприємство кошти з Державного бюджету за програмою 

«Державна підтримка підприємств на часткове покриття витрат із собівартості вугільної 

продукції» у період з 2017 року по вересень 2020 року. Якщо так, то зазначити, який вид 

підтримки, коли саме, та скільки коштів було отримано або обсяг такої підтримки у разі 

пільг на оподаткування тощо. Надати  підтверджуючі документи. 

10. Договір ОРВПУ передбачає, що учасники, в тому числі і Підприємство, 

надають Оператору ОРВПУ Пропозиції на продаж вугільної продукції. Надати копії всіх 

таких Пропозицій, які були надані з 2017 року по теперішній час  ДП «Національна 

вугільна компанія» відповідно до Додатку  2 Правил оптового ринку вугільної продукції 

України (далі – Правила ОРВПУ). 

11. Чи приймало Підприємство самостійно участь у аукціонах з постачання 

вугільної продукції в період з 2017 року по вересень 2020 року. Якщо так – надати 

інформацію щодо результатів таких аукціонів. Чи виступало Підприємство переможцем у 

таких аукціонах. Якщо так – надати, зокрема, копії договорів, що були укладені 

Підприємством у відповідний період за результатами аукціонів стосовно постачання 

вугілля таких же марок як для ТЕС і ТЕЦ ( 2-3 договори з найбільшими обсягами 

реалізації вугілля за кожен рік).  

12. Повідомити чи узгоджувалася ціна (цінові пропозиції  Підприємства), участь 

(можлива участь) Підприємства у аукціоні з учасниками ОРВПУ та/або Оператором 

ОРВПУ у період з 2017 року по вересень 2020 року. Якщо ні – повідомити про це Комітет. 

13. Наявна в Комітеті інформація, зокрема протоколи Загальних Зборів 

Учасників ОРВПУ свідчить, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості 

рекомендує ціну, за якою має реалізовуватися вугілля учасниками ОРВПУ. Так 

наприклад, в Протоколі зборів учасників ОРВПУ з питань відвантаження вугілля від 

10.06.2019 зазначено: “… протоколом наради від 30.11.2018 року Міненерговугілля 

рекомендовано встановити для державних підприємств граничний рівень ціни однієї 

тонни вугільної продукції для потреб ТЕС енергогенеруючих компанії та ТЕЦ на рівні 

2800 грн (без ПДВ та витрат на транспортування)”. Надати копії листів, документів, 

наказів, постанов, розпоряджень та будь-яких інших розпорядчих документів органів 

влади, якими керувалося Підприємство при врахуванні таких рекомендацій у своїй 

діяльності, обов’язку брати до уваги такі рекомендації, реагувати на них тощо.  

14. Копії договорів постачання вугільної продукції між Оператором ОРВПУ та 

ДП «Національна вугільна компанія», які укладалися у період з 2017 року по вересень 

2020 року, на підставі яких здійснювалася реалізація вугілля для потреб ТЕС і ТЕЦ (по 

три договори за кожен рік). 

15. Копії договорів комісії вугільної продукції між Оператором ОРВПУ та 

ДП «Національна вугільна компанія», які укладалися у період з 2017 року по вересень 

2020 року (по три договори за кожен рік). 
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16. Копії інших договорів з Оператором ОРВПУ, крім тих, що зазначені у 

пунктах 14, 15 розділу V цієї вимоги, які були укладені у період з 2017 року по вересень 

2020 року. У разі їх відсутності – повідомити про це Комітет. 

17. Копії «Звіту Аудитора» та «Звіту Оператора» з діяльності Підприємства, які 

передбачені Договором ОРВПУ, та були складені в період з  2017–2020 роки. 

18. Копії Актів-звіряння, які були складені між Підприємством та Оператором 

ОРВПУ, та передбачені п 5.3.6 Правил ОРВПУ з 2017 року по теперішній час. 

19. Яким чином і чому Оператором ОРВПУ було визначено Державне 

підприємство «Держвуглепостач» (далі – ДП «Держвуглепостач»). Чи розглядалися інші 

суб’єкти-господарювання на обрання Оператором ОРВПУ. 

20. За інформацією, наявною в Комітеті, ДП «Держвуглепостач» приєдналося 

до Договору ОРПВУ 23 травня 2019 року, проте з наявної інформації приймало активну 

участь у діяльності ОРВПУ до того, як стало його учасником (було обрано оператором 

ОРВПУ на Загальних Зборах 09.06.2016). Надати пояснення, копії документів, на яких 

підставах ДП «Держвуглепостач» співпрацювало з учасниками Договору ОРВПУ до 

моменту обрання його оператором ОРВПУ, у тому числі з Підприємством. 

21. Чи укладало Підприємство договори, протоколи, меморандуми, угоди, тощо 

з іншими підприємствами – вугледобувними компаніями, в період з 2017 року по вересень 

2020 року, окрім Договору ОРВПУ, Угоди та  договорів купівлі-продажу. Якщо так – 

надати копії таких документів, якщо ні – повідомити про це Комітет. 

22. Чи зверталося Підприємство, самостійно, без участі оператора ОРВПУ, до 

ТЕС і ТЕЦ в період з 2017 року по теперішній час щодо реалізації вугілля для потреб 

вищезазначеним енергетичним компаніям. Якщо так – надати копії відповідних листів та 

відповідей на них, копії угод, прямих договорів з ТЕС і ТЕЦ у відповідному періоді (2-3 

договори за кожен рік по кожному ТЕС та ТЕЦ окремо). Якщо ні – повідомити про це 

Комітет. 

23. Надати копії прямих договорів купівлі–продажу, що укладалися з 2017року 

по вересень 2020 року на внутрішньому ринку між суб’єктами-господарювання, окрім 

ТЕС,ТЕЦ, з реалізації того ж вугілля, що й для ТЕС та ТЕЦ ( 2-3 договори за кожен рік). 

24. Іншу інформацію, яку Підприємство вважає за необхідну повідомити з 

порушених питань та яка може сприяти повному, всебічному та об’єктивному 

встановленню обставин предмету вимоги. 

Копії документів слід надати згідно з нумерацією пунктів цієї вимоги, з підписом 

керівника підприємства або уповноваженої особи у паперовому вигляді, інформацію, що 

запитується в табличному вигляді, необхідно надати в електронному вигляді у форматі 

«.xls» (Microsoft Office Excel 2003) на оптичному диску CD-R або DVD-R (без можливості 

перезапису інформації) із зазначенням серії та номеру диску. Інформація, подана в 

електронному вигляді повинна бути у читаному, непошкодженому та необмеженому 

форматі. Повинно бути можливим виконувати оптичне розпізнавання символів (OCR), 

здійснювати машинний пошук, друкувати, вирізати та вставляти. Необмежений формат 

означає, що ніяких спеціальних електронних налаштувань безпеки не активовано. 

Договори, додатки до договорів, протоколи розбіжностей, угоди, акти приймання-

передавання можна надати у сканованому вигляді, форматі PDF на електроному носії 

інформації  (без можливості перезапису інформації) із зазначенням серії та номеру диску. 

У разі неможливості надання відповіді на окремі питання вимоги або відповідних 

підтверджуючих документів зазначити про це з належним обґрунтуванням. 

У разі підписання відповіді уповноваженою особою, яка не є керівником, до 

відповіді має бути долучено оригінал довіреності або іншого документа, який належним 

чином посвідчує повноваження особи-підписанта. 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» 

вимоги органу Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у 
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визначені ними строки. Відповідно до статті 22
1
 зазначеного Закону суб'єкти 

господарювання, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх 

посадові особи та працівники, фізичні особи зобов’язані на вимогу органу 

Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників 

Антимонопольного комітету України, його територіального відділення подавати 

документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі 

з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання 

Антимонопольним комітетом України завдань, передбачених законодавством про захист 

економічної конкуренції. 

У разі надання інформації з обмеженим доступом (зокрема конфіденційної 

інформації) необхідно: 1) зазначити, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому 

числі які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим 

доступом; та 2) надати обґрунтування щодо віднесення інформації до інформації із 

обмеженим доступом. 

Крім того, Комітету надається неконфіденційна версія документів чи іншої 

інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, 

яка забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених пунктами 2 та 3 

частини третьої статті 22
1
 Закону України «Про Антимонопольний комітет України». 

У разі відсутності можливості надання запитуваної інформації у визначений 

вимогою строк не пізніше кінцевої дати на надання відповіді, визначеної у цій вимозі, ви 

можете звернутися до Комітету з обґрунтованим клопотанням про подовження строку на 

надання інформації на вимогу із поясненням причин неможливості надання запитуваної 

інформації у визначений у вимозі строк. 

Відповідно до статті 63 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

суб'єкти господарювання, пов’язані відносинами контролю, зобов’язані забезпечувати 

обмін інформацією між собою та вживати інших заходів у такий спосіб та в такому обсязі, 

які б забезпечували запобігання вчиненню порушень законодавства про захист 

економічної конкуренції. Невиконання суб'єктами господарювання вимог щодо обміну 

інформацією не звільняє від відповідальності інших, пов’язаних з ними суб'єктів 

господарювання, яким повинна бути надана інформація чи які повинні були вжити інших 

заходів, необхідних для виконання вимоги уповноваженого органу Комітету. 

Контактна особа Антимонопольного комітету України – Оксенюк Богдана Ігорівна, 

головний спеціаліст; телефон – (044) 251-62-25*64-56; електронна адреса – 

okseniuk@amcu.gov.ua. 

Згідно із пунктами 13, 14, 15 статті 50 та статтею 52 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» неподання органу Антимонопольного комітету України 

інформації в установлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені 

строки, подання недостовірної інформації визнаються порушенням законодавства про 

захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу у 

розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому 

накладається штраф. 

З метою уникнення можливого знищення інформації, яка використовується під час 

підготовки відповідей на запитання цієї вимоги, державний уповноважений застерігає 

Підприємство від вчинення таких дій. Державний уповноважений може запитувати 

додаткову або уточнюючу інформацію у межах розгляду зазначених справ. Відповідно, 

Підприємство повинно запобігати знищенню інформації у будь-якому вигляді, яка має 

відношення до розгляду зазначених справ. 

Додатки на 5 арк. в 1 прим. 

 

Державний уповноважений        С. ТИЩИК 


