
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 
 

 

19 грудня 2019 р.                                               Київ                                                              № 833-р 

 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

учасників концентрації про надання дозволу компанії «Techinservice Limited» (м. Лондон, 

Велика Британія) на придбання акцій компанії «Karpaty Chemical B.V.» (Гелдермалсен, 

Нідерланди),  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає у придбанні компанією «Techinservice Limited» акцій компанії 

«Karpaty Chemical B.V.», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі 

управління компанії. 

 

Відповідно до наданої заявниками інформації: 

компанія «Karpaty Chemical B.V.» здійснює діяльність з управління корпоративними 

правами суб’єктів господарювання, з якими пов’язана відносинами контролю, та не здійснює 

господарської діяльності на території України; 

кінцевим бенефіціарним власником компанії «Karpaty Chemical B.V.» є фізична особа – 

громадянин України, який пов’язаний відносинами контролю з іншими суб’єктами 

господарювання – резидентами та нерезидентами України. Внаслідок здійснення 

концентрації відносини контролю компанії «Karpaty Chemical B.V.» із зазначеними фізичною 

та юридичними особами будуть припинені; 

компанія «Karpaty Chemical B.V.» також пов’язана відносинами контролю із: 

товариством з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім» (м. Калуш, Івано-

Франківська обл., Україна), яке здійснює діяльність із виробництва й реалізації 

нафтохімічної продукції, а саме: бензол нафтовий (реалізація на експорт); поліетилен 

низького тиску; каустична сода (натрію гідроксид технічний); полівінілхлорид; фракція 

бутилен-бутадієнова – С4; фракція С9 (реалізація на експорт); пропілен (реалізація на 

експорт); смола піролізу важка; 

іншими суб’єктами господарювання, резидентами та нерезидентами України, які не 

здійснюють господарської діяльності на території України; 

 

компанія «Techinservice Limited» не здійснює господарської діяльності на території 

України та пов’язана відносинами контролю із: 

суб’єктами господарювання, зареєстрованими на території України, які здійснюють 

господарську діяльність із виробництва машин і устаткування для виготовлення харчових 

продуктів і напоїв, перероблення тютюну; реконструкції, проектування та будівництва 

заводів харчової, хімічної та енергетичної промисловості; 

фізичною особою – громадянином України. 
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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 «Techinservice Limited» (м. Лондон, Англія) на придбання 

акцій компанії «Karpaty Chemical B.V.» (Гелдермалсен, Нідерланди), що забезпечує 

перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії. 

 

  

 

 

Голова Комітету                                                                                             Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 

 

 


