
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

 
12 грудня 2019 р.                                               Київ                                                            № 811-р 

 

Про надання дозволу  

на концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника 

компаній «T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED» (м. Нікосія, Кіпр) та «LUREGIO 

LIMITED» (м. Нікосія, Кіпр) про надання дозволу компанії «T.A.S. OVERSEAS 

INVESTMENTS LIMITED» на придбання акцій компанії «LUREGIO LIMITED»,  

 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає в придбанні компанією «T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS 

LIMITED» акцій компанії «LUREGIO LIMITED», що забезпечує перевищення 50 відсотків 

голосів у вищому органі управління компанії. 

 

Відповідно до наданої заявниками інформації: 

компанія «LUREGIO LIMITED» здійснює діяльність з управління корпоративними 

правами суб’єктів господарювання, пов’язаних із нею відносинами контролю, а саме 

товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНКТІНЖБУД» (м. Київ, Україна) та 

приватного акціонерного товариства «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» 

(м. Київ, Україна), що здійснюють діяльність із надання послуг оренди власної нежитлової 

(комерційної) нерухомості в межах міста Києва; з виробництва та реалізації: бетонних 

розчинів, готових до використання; елементів конструкцій збірних для будівництва з 

цементу, бетону або каменю штучного; сухих будівельних сумішей; блоків та цегли з 

цементу, бетону або каменю штучного для будівництва; сумішей бітумінозних на основі 

природних і штучних заповнювачів та з асфальтом природним і бітумом як зв’язувальними 

речовинами, надання послуг із перевезення товару автомобільним транспортом та послуги 

лабораторії; 

кінцевим бенефіціарним власником компанії «LUREGIO LIMITED» є фізична особа – 

громадянин України; 

після здійснення концентрації відносини контролю між компанією «LUREGIO 

LIMITED» та фізичною особою – громадянином України будуть припинені; 

 

компанія «T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED» здійснює діяльність з 

управління корпоративними правами, інвестиційну та фінансову діяльність; 

компанія «T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED» пов’язана відносинами 

контролю із суб’єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, які разом 

утворюють Групу «ТАС»; 

до складу Групи «ТАС» входять: 

суб’єкти господарювання – резиденти України, які здійснюють діяльність із: 

управління активами інституційних інвесторів; організації будівництва об’єктів нерухомості; 
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для продажу чи здавання в оренду; купівлі та продажу власного нерухомого майна; 

будівництва житлових і нежитлових будівель; надання в оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна; надання банківських послуг; допоміжну діяльність у сфері 

фінансових послуг; надання послуг страхових агентів та брокерів; страхування та 

страхування життя; залізничних локомотивів і рухомого складу; лиття сталі; виробництва 

інших машин та устаткування спеціального призначення; роздрібної торгівлі лікарськими 

засобами та медичними виробами; роздрібної торгівлі іншими невживаними товарами в 

спеціалізованих магазинах; неспеціалізованої оптової торгівлі; вирощування зернових, 

бобових, насіння олійних культур; вирощування інших багаторічних культур; оптової 

торгівлі зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; змішаного 

сільського господарства; складського господарства; діяльність посередників у торгівлі 

сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та 

напівфабрикатами; дослідження кон’юнктури ринків та виявлення громадської думки; 

управління фондами; діяльність головних управлінь (хедофісів); управління нерухомістю; 

оптової торгівлі обладнанням, деталями, запчастинами та іншим приладдям для суден; 

суднобудування; ремонту й технічного обслуговування суден і човнів; машинобудування; 

виробництва спецтехніки; виготовлення промислових металоконструкцій тощо; 

бенефіціарним власником Групи «ТАС» є фізична особа – громадянин 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 компанії «T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED» 

(м. Нікосія, Кіпр) на придбання акцій компанії «LUREGIO LIMITED» (м. Нікосія, Кіпр), що 

забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                                   Ю. ТЕРЕНТЬЄВ  

 


