
ВИТЯГ 

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 
 

 

22 грудня 2015 р.                                              Київ                                                               № 639-р 

 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника 

компанії «INTERNATIONAL TRADING PARTNERS AG» (м. Санкт-Галлен, Швейцарія) та 

компанії «Юго-Западное открытое акционерное общество трубопроводного транспорта 

нефтепродуктов» (м. Самара, Російська Федерація) про надання дозволу компанії 

«INTERNATIONAL TRADING PARTNERS AG» на придбання акцій компанії «Юго-

Западное открытое акционерное общество трубопроводного транспорта нефтепродуктов»,  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає у придбанні компанією «INTERNATIONAL TRADING 

PARTNERS AG» акцій компанії «Юго-Западное открытое акционерное общество 

трубопроводного транспорта нефтепродуктов», що забезпечує перевищення 50 відсотків 

голосів у вищому органі управління компанії. 

 

 

Відповідно до наданої заявниками інформації: 

 

[інформація визначена заявником як конфіденційна] здійснює діяльність із зберігання 

та транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами, та не здійснює 

діяльності з виробництва, придбання й реалізації товарів (робіт, послуг) на території 

України; 

[інформація визначена заявником як конфіденційна] пов’язана відносинами контролю 

із суб’єктами господарювання, які разом утворюють Групу [інформація визначена заявником 

як конфіденційна] та здійснюють діяльність з транспортування нафти і нафтопродуктів по 

системі магістральних трубопроводів у Російській Федерації; 

управління корпоративними правами суб’єктів господарювання, що входять до складу 

Групи [інформація визначена заявником як конфіденційна], здійснює [інформація визначена 

заявником як конфіденційна], яка підпорядкована [інформація визначена заявником як 

конфіденційна]; 

до складу Групи [інформація визначена заявником як конфіденційна] також входять 

суб’єкти господарювання, зареєстровані на території України, а саме: 

[інформація визначена заявником як конфіденційна], яке протягом 2013 – 2014 років 

здійснювало діяльність із транспортування трубопроводом дизельного палива з території 

Російської Федерації до Угорщини через територію України. Наразі підприємство не 

здійснює господарської діяльності. Планується відновлення діяльності після здійснення 

заявленої концентрації; 
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[інформація визначена заявником як конфіденційна], яке з 2014 року не здійснює 

господарської діяльності; 

 

[інформація визначена заявником як конфіденційна] здійснює діяльність із: реалізації 

нафтопродуктів, надання авіаційних послуг, та не здійснює господарської діяльності на 

території України; 

контроль над [інформація визначена заявником як конфіденційна] здійснює фізична 

особа – громадянин Німеччини; 
 

 

[інформація визначена заявником як конфіденційна] не пов’язана відносинами 

контролю з іншими суб’єктами господарювання, крім зазначених. 

 

Зазначена 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 

пунктом 4.3 Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України 

про попереднє отримання дозволу 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 (із змінами), Антимонопольний комітет України 

 

ПОСТАНОВИВ: 

 

Надати дозвіл компанії «INTERNATIONAL TRADING PARTNERS AG» (м. Санкт-

Галлен, Швейцарія) на придбання акцій компанії «Юго-Западное открытое акционерное 

общество трубопроводного транспорта нефтепродуктов» (м. Самара, Російська Федерація), 

що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії. 
 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                         Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 

            


