
 

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 

 
06 лютого 2020 р.                                             Київ                                                             №  95-р 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених 

представників товариств з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ЕЛЕВАТОРНА 

КОМПАНІЯ»  (далі –  ТОВ  «УКРАЇНСЬКА ЕЛЕВАТОРНА КОМПАНІЯ») (м. Київ) і 

«ТЕУВЕС РІЕЛ ІСТЕЙТ» (далі – ТОВ «ТЕУВЕС РІЕЛ ІСТЕЙТ»)  (м. Київ) про надання 

дозволу на концентрацію, 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає в придбанні ТОВ «ТЕУВЕС РІЕЛ ІСТЕЙТ» активів у вигляді 

єдиного майнового комплексу, що складається з рухомого й нерухомого майна, розміщеного 

за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Станційна, буд. 2, який 

належить ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЕЛЕВАТОРНА КОМПАНІЯ» та  забезпечує можливість 

здійснення господарської діяльності з первинної обробки та зберігання зернових і технічних 

культур (складське господарство) на території Вінницької області. 

 

За інформацією заявників:  

ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЕЛЕВАТОРНА КОМПАНІЯ» здійснює діяльність із 

виробництва олії та тваринних жирів; виробництва продуктів борошномельно-круп’яної 

промисловості; оптової торгівлі зерном, тютюновими виробами, насінням та кормами для 

тварин; неспеціалізованої оптової торгівлі харчовими продуктами, напоями та тютюновими 

виробами; неспеціалізованої оптової торгівлі та надання послуг з первинної обробки та 

зберігання зернових і технічних культур (складське господарство) у відповідних 

територіальних межах; 

ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЕЛЕВАТОРНА КОМПАНІЯ» пов’язане відносинами 

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

утворюють Групу Продавця; 

на території України Група Продавця здійснює діяльність, зокрема,  із: 

виробництва олій та жирів; виробництва продуктів борошномельно-круп’яної 

промисловості; оптової торгівлі зерном, сирим тютюном, насінням та кормами для тварин; 

неспеціалізованої оптової торгівлі харчовими продуктами, напоями та тютюновими 

виробами; оптової торгівлі хімічною продукцією; 
 

ТОВ «ТЕУВЕС РІЕЛ ІСТЕЙТ» здійснює діяльність із надання в оренду й 

експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна та купівлі й продажу власного 

нерухомого майна; 

ТОВ «ТЕУВЕС РІЕЛ ІСТЕЙТ» пов’язане відносинами контролю із суб’єктами  

господарювання – резидентами та нерезидентами України, що утворюють Групу Покупця; 
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на території України Група Покупця здійснює діяльність із: консультування з питань 

комерційної діяльності й керування; оптової торгівлі зерном; купівлі-продажу продуктів 

переробки зерна; купівлі-продажу необробленого зерна; перевезення зерна; переробки зерна; 

виробництва олії та тваринних жирів; виробництва готових кормів для тварин, що 

утримуються на фермах; надання в оренду: вантажних автомобілів, сільськогосподарських 

машин, офісних машин, інших машин, устатковання і товарів; надання в оренду й 

експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; виробництва продуктів 

харчування на основі зерна; складського господарства; переробки й реалізації продуктів 

переробки сої; оптової торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин;  неспеціалізованої 

оптової торгівлі; розведення ВРХ, коней, овець, кіз та інших тварин; виробництва цукру; 

вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 

вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; вирощування інших 

однорічних і дворічних культур; 

кінцевим бенефіціарним  власником Групи Покупця є фізична особа – громадянин 

Нідерландів. 

 

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 товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕУВЕС РІЕЛ ІСТЕЙТ» 

(м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 37100736) на придбання активів у вигляді 

єдиного майнового комплексу, який належить товариству з обмеженою відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА ЕЛЕВАТОРНА КОМПАНІЯ» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної 

особи 39184446) та забезпечує можливість здійснення господарської діяльності з первинної 

обробки та зберігання зернових і технічних культур (складське господарство) на території 

Вінницької області. 

 
 

 

 

Голова Комітету                                                                                                    Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 

 

 


