
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

06 лютого 2020 р.                                            Київ                                                             № 104-р 

 
 

Про надання дозволу  

на концентрацію 
 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (далі –                                  

ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО») (м. Київ) та Національного агентства України з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів                          

(далі – АРМА) (м. Київ) про надання  дозволу ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» на одержання в 

управління активів, що належать товариству з обмеженою відповідальністю                      

Науково-виробниче підприємство «Енергія-Новояворівськ» (далі – ТОВ НВП «Енергія-

Новояворівськ») (м. Новояворівськ, Яворівський р-н, Львівська обл.), що забезпечують 

здійснення господарської діяльності з розподілу електричної енергії в територіальних межах 

міста Новояворівськ та його околиць (смт Івано-Франкове, смт Шкло, с. Новий Яр, с. Ліс,                  

х. Окілки, х. Батоги, с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської області), 
 

ВСТАНОВИВ: 
 

Концентрація полягає в одержанні ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» в управління активів 

ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», що забезпечують здійснення діяльності з розподілу 

електричної енергії споживачам міста Новояворівськ, смт Івано-Франкове, смт Шкло, с. Новий 

Яр, с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги, с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської області; 

зазначена концентрація відбувається за результатом конкурсу, який проводило 

АРМА на підставі вимог Закону України «Про Національне агентство України з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших 

злочинів», та буде здійснена на підставі Договору управління майном (активами), який 

буде укладено між АРМА як УСТАНОВНИКОМ УПРАВЛІННЯ та ТОВ «НАФТОГАЗ 

ТЕПЛО» як УПРАВИТЕЛЕМ. 

 

За наданою заявниками інформацією: 

активи ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» забезпечують здійснення господарської 

діяльності з розподілу електричної енергії в територіальних межах міста Новояворівськ та його 

околиць (смт Івано-Франкове, смт Шкло, с. Новий Яр, с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги,                      

с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської області); 

 

ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» здійснює діяльність, зокрема, із: виробництва 

електроенергії; виробництва промислових газів; передачі електроенергії; постачання пари, 

гарячої води та кондиційованого повітря; забору, очищення та постачання води; відведення 

й очищення стічних вод; електромонтажних робіт; торгівлі товарами широкого 

асортименту; розподілення електроенергії; реалізації електроенергії; будівництва житлових 

і нежитлових будівель; будівництва споруд електропостачання та телекомунікацій; 

ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» пов’язане відносинами контролю з акціонерним 

товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі –                             



  
 
 

2 

НАК «Нафтогаз України»), яка є вертикально-інтегрованою нафтогазовою компанією, що 

здійснює повний  цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та 

розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти й газу, постачання 

природного та скрапленого газу споживачам; 

єдиним акціонером НАК «Нафтогаз України» є Держава Україна (в особі суб’єкта 

управління об’єктами державної власності – Кабінету Міністрів України). 

 

Зазначена концентрація не призводить до структурних змін попиту та/або 

пропозиції на ринку розподілу електричної енергії та внаслідок концентрації не відбувається 

зміна стану конкуренції на ринку розподілу та постачання електричної енергії в межах 

розташування систем розподілу електричної енергії, що складають відповідні активи               

ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ». 

 

Враховуючи викладене та 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 товариству з обмеженою відповідальністю «НАФТОГАЗ ТЕПЛО»             

(м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 42399765) на одержання в управління 

активів товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство 

«Енергія-Новояворівськ» (м. Новояворівськ, Яворівський р-н, Львівська обл, 

ідентифікаційний код юридичної особи 32789941), що забезпечують здійснення 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії в територіальних межах міста 

Новояворівськ та його околиць (смт Івано-Франкове, смт Шкло, с. Новий Яр, с. Ліс, х. Окілки, 

х. Батоги, с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської області).  

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                             Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 

 


