
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 

 

 
25 липня 2019 р.                                               Київ                                                               № 522-р 

 

Про надання дозволу  

на концентрацію 

 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника 

приватних підприємств «ЗАХІДНИЙ БУГ» (далі – ПП «ЗАХІДНИЙ БУГ») (с. Павлів, 

Радехівський р-н, Львівська обл.), «БАЛКИ» (с. Рідків, Радивилівський р-н, Рівненська обл.) 

і товариства з обмеженою відповідальністю «РУБІН 2013» (с. Малашівці, Зборівський р-н, 

Тернопільська обл.) про надання дозволу ПП «ЗАХІДНИЙ БУГ» на придбання частки в 

статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЇ ГАЛИЧИНИ» (далі – 

ТОВ «ГАЇ ГАЛИЧИНИ») (с. Гаї-Дітковецькі, Бродівський р-н, Львівська обл.),  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає у придбанні ПП «ЗАХІДНИЙ БУГ» частки у статутному капіталі 

ТОВ «ГАЇ ГАЛИЧИНИ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі 

управління товариства. 

 

 

Відповідно до наданої заявниками інформації: 

ТОВ «ГАЇ ГАЛИЧИНИ» здійснює діяльність із вирощування та реалізації зернових 

культур та насіння олійних культур; 

ТОВ «ГАЇ ГАЛИЧИНИ» пов’язане відносинами контролю із: 

суб’єктами господарювання – резидентами України, які здійснюють діяльність із 

вирощування та реалізації зернових культур, бобових культур та насіння олійних культур; 

суб’єктами господарювання – резидентами України, які не здійснюють господарської 

діяльності; 

фізичними особами – громадянами України; 

після здійснення концентрації відносини контролю ТОВ «ГАЇ ГАЛИЧИНИ» із 

зазначеними вище юридичними та фізичними особами буде припинено; 

 

ПП «ЗАХІДНИЙ БУГ» здійснює діяльність із: вирощування та реалізації зернових 

культур, бобових культур та насіння олійних культур; вирощування та реалізації цукрового 

буряку в межах Львівської області; надання послуг приймання, первинної обробки та 

зберігання зернових і бобових культур; 

ПП «Західний Буг» пов’язане відносинами контролю із:  

суб’єктами господарювання – резидентами України, які здійснюють діяльність із: 

вирощування та реалізації зернових культур, бобових культур та насіння олійних культур; 

вирощування та реалізації цукрового буряку в межах Львівської області; оптової торгівлі 

зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; оптової торгівлі іншими 
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товарами господарського призначення, а також діяльність посередників у торгівлі 

машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками; 

фізичними особами – громадянами України. 

 

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 приватному підприємству «ЗАХІДНИЙ БУГ» (с. Павлів, Радехівський              

район, Львівська обл., ідентифікаційний код юридичної особи 32478033) на                             

придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЇ 

ГАЛИЧИНИ» (с. Гаї-Дітковецькі, Бродівський р-н, Львівська обл., ідентифікаційний код 

юридичної особи 38840950), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому 

органі управління товариства. 

 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                           Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 


