
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 
 

 

06 лютого 2020 р.                                              Київ                                                             № 98-р 

 

 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

учасників концентрації про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Ай 

Енд Ю Груп Юкрейн» (далі – ТОВ «Ай Енд Ю Груп Юкрейн») (м. Кропивницький, 

Кіровоградська обл.) на придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою 

відповідальністю «АГРО-ПРІМ» (далі – ТОВ «АГРО-ПРІМ») (с. Миролюбівка, 

Маловисківський р-н, Кіровоградська обл.),  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Заявлені дії полягають у придбанні ТОВ «Ай Енд Ю Груп Юкрейн» частки                      

ТОВ «АГРО-ПРІМ» у розмірі 25 відсотків статутного капіталу товариства. Враховуючи, що 

ТОВ «Ай Енд Ю Груп Юкрейн» вже володіє часткою товариства в розмірі 50 відсотків 

статутного капіталу   товариства,  заявлена концентрація забезпечить покупцю перевищення 

50 відсотків голосів у вищому органі управління об’єкта придбання. 

 

Відповідно до наданої заявниками інформації: 

ТОВ «АГРО-ПРІМ» здійснює діяльність із вирощування та оптової реалізації 

пшениці, кукурудзи, соняшнику й цукрового буряку; 

ТОВ «АГРО-ПРІМ» спільно контролюється ТОВ «Ай Енд Ю Груп Юкрейн», 

компаніями «C.N. Pharmretail Holding Ltd» (м. Нікосія, Кіпр) і «Neatwin Limited» (м. Лімасол, 

Кіпр); 

 

ТОВ «Ай Енд Ю Груп Юкрейн» здійснює діяльність з управління корпоративними 

правами суб’єктів господарювання; 

ТОВ «Ай Енд Ю Груп Юкрейн» пов’язане відносинами контролю з: 

іншими суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність із вирощування та 

оптової реалізації пшениці, кукурудзи, соняшнику, цукрового буряку та інших 

сільськогосподарських культур; надання послуг складського господарства, вантажних 

автомобільних перевезень; оптової торгівлі зерном, необробленим тютюном, насінням і 

кормами для тварин; надання послуг приватних охоронних служб; розведення свиней; 

надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; виготовлення 

виробів із бетону для будівництва; будівництва житлових і нежитлових будівель; оптової 

торгівлі відходами та брухтом; виробництва фанери, дерев’яних плит і панелей, шпону; 

технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів; виробництва цукру; 

виробництва хліба та хлібобулочних виробів, борошняних кондитерських виробів, тортів і 
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тістечок нетривалого зберігання; добування піску, гравію, глин і каоліну; виробництва 

неметалевих мінеральних виробів тощо; 

фізичними особами – громадянами України; 

 

компанія «C.N. Pharmretail Holding Ltd» здійснює діяльність з управління 

корпоративними правами суб’єктів господарювання, та не здійснює діяльності на території 

України; 

компанія «C.N. Pharmretail Holding Ltd» пов’язана відносинами контролю із 

суб’єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України й фізичною особою – 

громадянином Великобританії, відносини контролю з якими після здійснення концентрації 

будуть припинені; 

 

компанія «Neatwin Limited» здійснює діяльність з управління корпоративними 

правами суб’єктів господарювання, та не здійснює діяльності на території України; 

компанія «Neatwin Limited» пов’язана відносинами контролю із суб’єктами 

господарювання – резидентами та нерезидентами України й фізичною особою – 

громадянином Домініканської Республіки, відносини контролю з якими після здійснення 

концентрації будуть припинені. 

 

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 «Ай Енд Ю Груп Юкрейн»                  

(м. Кропивницький, Кіровоградська обл., ідентифікаційний код юридичної особи 42266497) 

на придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю 

«АГРО-ПРІМ» (с. Миролюбівка, Маловисківський р-н, Кіровоградська обл., 

ідентифікаційний код юридичної особи 37153898), що забезпечує перевищення 50 відсотків 

голосів у вищому органі управління товариства. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                        Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 

 

 


