
 

 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

 
06 лютого 2020  р.                                               Київ                                                           № 99-р 

 

Про надання дозволу  

на концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

товариства з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» (далі – ТОВ «Епіцентр К») (м. Київ)  

і товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницьк-Агро» (далі – ТОВ «Хмельницьк-

Агро») (м. Хмельницький) про надання дозволу на концентрацію,  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає у придбанні ТОВ «Епіцентр К» частки в статутному капіталі 

ТОВ «Хмельницьк-Агро», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі 

управління товариства. 

 

За інформацією заявників: 

ТОВ «Хмельницьк-Агро» засноване 19.12.2019 і не здійснює господарської 

діяльності, але контролює: 

суб’єктів господарювання – резидентів України, які здійснюють діяльність із: надання 

послуг із первинної обробки та зберігання зернових і технічних культур (складське 

зберігання) у межах Хмельницької області; вирощування та оптової реалізації 

сільськогосподарських культур; оптової реалізації цукру; розведення та оптової реалізації 

великої рогатої худоби; реалізації сирого молока в межах Тернопільської, Вінницької, 

Рівненської і Хмельницької областей; надання послуг з автоматизації виробничих процесів 

та інформаційної підтримки в аграрному бізнесі; надання в оренду власних автомобілів; 

суб’єкта господарювання – резидента України, який не здійснює господарської 

діяльності; 

 

крім того, ТОВ «Хмельницьк-Агро» пов’язане відносинами контролю з іншими 

суб’єктами господарювання – резидентами України, які утворюють Групу Продавця та 

контролюються фізичною особою – громадянином України, відносини контролю з якими 

після здійснення концентрації будуть припинені; 

 

ТОВ «Епіцентр К» здійснює діяльність із реалізації будівельно-господарських 

матеріалів, надання в оренду комерційної нерухомості в межах міста Києва, Київської та 

Львівської областей та пов’язане відносинами контролю із суб’єктами господарювання – 

резидентами та нерезидентами України, які утворюють Групу Набувача; 



 2 

на території України Група Набувача здійснює діяльність із реалізації асортименту 

переважно непродовольчих товарів: матеріалів для оздоблення оселі, товарів для спорту та 

відпочинку, електротоварів, дитячих товарів тощо через мережу гіпермаркетів «Епіцентр» та 

«Нова лінія», крім того, здійснює діяльність з оптової торгівлі соняшником, цукром, 

пшеницею; виробництва та реалізації керамічних плиток і плит; лісопильного та 

стругального виробництва; надання в суборенду земельної ділянки в місті Запоріжжі (у 

межах групи); добування піску, гравію, глин і каоліну (у межах групи), діяльність з 

управління активами; надання в оренду складських приміщень, нерухомого майна (у межах 

групи), надання в оренду нерухомості в межах Київської, Хмельницької та Львівської 

областей; консультування з питань комерційної діяльності й керування; вирощування та 

оптової реалізації зернових та зернобобових, олійних та технічних культур; надання послуг 

щодо складування та зберігання в межах Вінницької та Хмельницької областей, розведення 

та реалізації великої рогатої худоби та свиней живих; діяльність хлібоприймального пункту; 

Група Набувача контролюється фізичними особами – громадянами 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 товариству з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» (м. Київ, 

ідентифікаційний код юридичної особи 32490244) на придбання частки в статутному 

капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницьк-Агро» (м. Хмельницький, 

ідентифікаційний код юридичної особи 43417198), що забезпечує перевищення 50 відсотків 

голосів у вищому органі управління товариства. 

 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                       Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 


