
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 
 

18 березня 2019 р.                                         Київ                                                             № 164-р 

 
 

Про надання дозволу  

на концентрацію 
 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника 

учасників концентрації про надання дозволу виробничому унітарному підприємству 

«Нафтобітумний завод» (далі – ВУП «Нафтобітумний завод») (с. Колеїна, Червенський р-н, 

Мінська обл., Республіка Білорусь) на придбання частки в статутному капіталі товариства з 

обмеженою відповідальністю «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» (далі – 

ТОВ «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС») (м. Рівне, Україна), 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає у придбанні ВУП «Нафтобітумний завод» частки в 

статутному капіталі ТОВ «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС», що забезпечує перевищення 50 

відсотків голосів у вищому органі управління товариства. 

 

За наданою заявниками інформацією: 

ТОВ «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» здійснює діяльність із: транспортування 

дизельного палива магістральним трубопроводом («Самара-Західний напрямок») у межах 

території Житомирської, Рівненської, Хмельницької, Тернопільської, Волинської, 

Львівської та Закарпатської областей; надання інших послуг, що пов’язані із 

транспортуванням дизельного палива магістральним трубопроводом, а саме: зберігання 

дизельного палива; централізованого водовідведення в межах с. Майстрова Воля 

(Новоград-Волинський р-н, Житомирська обл.) та с. Страшевичі (Старосамбірський р-н, 

Львівська обл.); надання послуг митного брокера, та контролює товариства з обмеженою 

відповідальністю: 

 [інформація, визначена заявниками як конфіденційна], яке здійснює діяльність із 

надання послуг митного брокера; 

[інформація, визначена заявниками як конфіденційна], яке не здійснює 

господарської діяльності; 

ТОВ «ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» також пов’язане відносинами контролю із: 

суб’єктами господарювання – нерезидентами України, які не здійснюють 

господарської діяльності на території України; 

фізичною особою – громадянином Німеччини; 

 

ВУП «Нафтобітумний завод» здійснює діяльність із торгівлі нафтопродуктами; 

ВУП «Нафтобітумний завод» пов’язане відносинами контролю із: 

суб’єктом господарювання – резидентом України, який здійснює діяльність із 

продажу нафтових бітумів, бітумних емульсій, модифікованих бітумів та мастик; 

суб’єктом господарювання – нерезидентом України, який здійснює діяльність із 

продажу лісопиломатеріалів; 
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суб’єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, які не 

здійснюють господарської діяльності на території України; 

двома пов’язаними фізичними особами – громадянами Республіки Білорусь. 

 
Заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження 

конкуренції на товарних ринках України. 

 

Враховуючи викладене, 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 виробничому унітарному підприємству «Нафтобітумний завод» 

(с. Колеїна, Червенський р-н, Мінська обл., Республіка Білорусь) на придбання частки в 

статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю 

«ПРИКАРПАТЗАХІДТРАНС» (м. Рівне, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 

13990932), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління 

товариства. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                             Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 

 


