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                                                                                                                                   о 10.00 годині 

 

І. Розгляд заяв та справ про надання дозволу на концентрацію, 

узгоджені дії суб’єктів господарювання. 
 

1. Про надання дозволів ТОВ «ЗОЛОТА НИВА» на придбання часток у 

статутному капіталі: 

ТОВ «ОЛІМПІЙСЬКИЙ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у 

вищому органі управління товариства; 

ТОВ «АКТИВ-БУД», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому 

органі управління товариства. 

(матеріали з обмеженим доступом). 

 

2. Про надання дозволів: 

фізичній особі – громадянину України на придбання часток у статутному 

капіталі ТОВ «СГВП «ЄЛАНЕЦЬКЕ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів 

у вищому органі управління товариства; 

фізичній особі – громадянину України на придбання часток у статутному 

капіталі ТОВ «СП «ПІВДЕННА АГРАРНО-ЕКСПОРТНА КОМПАНІЯ», що забезпечує 

перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства; 

фізичній особі – громадянину України на придбання часток у статутному 

капіталі ТОВ «СГВП «БЕРЕЗНЕГУВАТЕ», що забезпечує перевищення 50 відсотків 

голосів у вищому органі управління товариства; 

фізичній особі – громадянину України на придбання часток у статутному 

капіталі ТОВ «СП ПАЕК», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому 

органі управління товариства; 

фізичній особі – громадянину України на придбання часток у статутному 

капіталі ТОВ «СГВП «СНІГУРІВСЬКЕ», що забезпечує перевищення 50 відсотків 

голосів у вищому органі управління товариства; 

фізичній особі – громадянину України на придбання часток у статутному 

капіталі ТОВ «ДП «ПІВДЕННЕ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у 

вищому органі управління товариства; 

компанії «SOUTH AGRO HOLDING LIMITED» на придбання акцій компанії 

«LIGHTSTORM TRADING AND INVESTMENTS LIMITED», що забезпечує 

перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії; 



фізичній особі – громадянину України на придбання часток у статутному 

капіталі СТОВ «СИНТЕЗ.», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому 

органі управління товариства; 

фізичній особі – громадянину України на придбання часток у статутному 

капіталі ТОВ «СГВП «ВОЗНЕСЕНСЬКЕ», що забезпечує перевищення 50 відсотків 

голосів у вищому органі управління товариства; 

ТОВ «СП «ПІВДЕННА АГРАРНО-ЕКСПОРТНА КОМПАНІЯ» на придбання 

часток у статутному капіталі ТОВ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», що 

забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства; 

фізичній особі – громадянину України на придбання часток у статутному 

капіталі ТОВ «СГВП «ТАБОРІВСЬКЕ.», що забезпечує перевищення 50 відсотків 

голосів у вищому органі управління товариства; 

компанії «SOUTH AGRO HOLDING LIMITED» на придбання акцій компанії 

«DALEYLHA HOLDINGS LIMITED», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у 

вищому органі управління компанії. 

(матеріали з обмеженим доступом). 

 

ІІ. Розгляд справ про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції. 
 

3. Про результати розгляду справи про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції фізичними особами – громадянами України у вигляді 

здійснення концентрації шляхом опосередкованого набуття у власність акцій компанії 

«Nemiroff Vodka Limited» (м. Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови), що 

забезпечило перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, 

без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, 

наявність якого необхідна, та накладення штрафу. 

(матеріали з обмеженим доступом). 

 

4. Про результати розгляду справи результати розгляду справи про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ з іноземними інвестиціями 

«Юромаш» та ТОВ «Голекс», передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, 

пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів 

торгів (тендерів) та накладення штрафу. 

 

ІІІ. Про надання рекомендацій Комітету щодо запобігання 

порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. 
 

5. Про надання державному підприємству «Адміністрація морських портів 

України» рекомендацій з метою припинення дій, які містять ознаки порушень 

законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 2 статті 50, 

статтею 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

 

ІV. Розгляд висновків Комітету у формі рекомендаційних роз’яснень 

щодо відповідності дій суб’єктів господарювання положенням 

законодавства про захист економічної конкуренції. 
 

6. Про надання рекомендаційних роз’яснень щодо відповідності дій державного 

підприємства «Адміністрація морських портів України» щодо включення до договору 

про взаємодію сторін під час агентування суден у морських портах України до розділу 

обов’язків морського агента додаткових умов положенням статті 13 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції». 



V. Перегляд та перевірка рішень, прийнятих органами Комітету. 
 

7. Про зупинення виконання рішення адміністративної колегії Одеського 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України  

від 21.05.2019 № 65/12-р/к у справі № 29-01/2017 до закінчення його перевірки. 

 

8. Про зупинення виконання рішення адміністративної колегії Херсонського 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України  

від 28.05.2019 № 71/12-р/к у справі № 8/2-18 до закінчення його перевірки. 

 

VІ. Розгляд питань щодо державної допомоги. 
 

9. Про затвердження річного звіту про надання державної допомоги суб’єктам 

господарювання в Україні за 2018 рік. 

 

10. Про результати розгляду справи про державну допомогу Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 

щодо надання підтримки КК «Київавтодор» на придбання техніки та обладнання, які 

будуть передані на баланс комунальним підприємствам, що входять на правах 

учасників до складу КК «Київавтодор».  

 

11. Про результати розгляду справи про державну допомогу Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 

щодо надання підтримки КП «Київтранспарксервіс» на створення автоматизованої 

системи контролю оплати вартості послуг з паркування в місті Києві. 

 

12. Про результати розгляду справи про державну допомогу Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 

щодо надання державної допомоги КП «Київпастранс» на придбання сучасних 

автобусів великої та надвеликої місткості, електробусів; виконання капітального 

ремонту будівель та споруд, систем освітлення. 

 

13. Про результати розгляду справи про державну допомогу Управління молоді та 

спорту Херсонської міської ради комунальному підприємству «Муніципальний 

футбольний клуб «Кристал Херсон» Херсонської міської ради з метою підтримки 

спорту вищих досягнень, відродження та популяризації футболу в м. Херсоні, участі у 

всеукраїнських змаганнях серед професійних клубів, популяризації здорового способу 

життя, створення цілісної системи взаємодії громадських інституцій та органів 

місцевого самоврядування, співпраці з дитячо-юнацькими футбольними школами. 

 

14. Про результати розгляду справи про державну допомогу щодо надання 

Міністерством фінансів України державної підтримки у формі державної гарантії для 

забезпечення повного виконання боргових зобов’язань АТ «Украгазвидобування» за 

кредитом Європейського банку реконструкції і розвитку. 

 

15. Про результати розгляду повідомлення про нову індивідуальну державну 

допомогу Департаменту культури та туризму Одеської міської ради ТОВ «Український 

кінофестиваль» з метою проведення Х Одеського міжнародного кінофестивалю. 

 

16. Про результати розгляду повідомлення про нову державну допомогу 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради щодо надання підтримки 

комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» для 

фінансування видатків, пов’язаних з виконанням делегованих органом місцевого 

самоврядування повноважень. 



VІІ. Розгляд різних питань. 
 

17. Про результати розгляду заяви ТОВ «Проектно-будівельне об’єднання 

«ТИСА» про розстрочення сплати суми штрафу. 

 

18. Про прийняття розпорядження Антимонопольного комітету України «Про 

скасування розпорядження Антимонопольного комітету України від 16 липня 2019  

№ 12-рп». 


