
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 

 
06 лютого 2020 р.                                             Київ                                                               № 101-р 

 
Про надання дозволу 

на концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника 

приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» 

(далі – ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ») (м. Київ) і товариства з 

обмеженою відповідальністю «АВТО-СТОЛИЦЯ ГРУП» (далі – ТОВ «АВТО-СТОЛИЦЯ 

ГРУП») (м. Київ) про надання дозволу ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА 

КОРПОРАЦІЯ» на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «АВТО-СТОЛИЦЯ ГРУП»,  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає у придбанні ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА 

КОРПОРАЦІЯ» частки у статутному капіталі ТОВ «АВТО-СТОЛИЦЯ ГРУП», що 

забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства. 

 

 

Відповідно до наданої заявниками інформації:  
 

ТОВ «АВТО-СТОЛИЦЯ ГРУП» разом із суб’єктами господарювання – резидентами 

України, пов’язаними з ним відносинами контролю, здійснюють діяльність із: здавання в 

оренду та експлуатацію власної чи орендованої комерційної нерухомості в межах міста 

Києва та Київської області; торгівлі легковими автомобілями та легким комерційним 

автотранспортом; оптової та роздрібної торгівлі автозапчастинами; надання послуг 

технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів; 

бенефіціарним власником ТОВ «АВТО-СТОЛИЦЯ ГРУП» є фізична особа – 

громадянин України; 

після здійснення заявленої концентрації відносини контролю між ТОВ «АВТО-

СТОЛИЦЯ ГРУП» та фізичною особою – громадянином України будуть припинені; 
 

 

ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» пов’язане відносинами 

контролю із суб’єктами господарювання – резидентами України, які разом утворюють Групу 

УкрАвто; 

суб’єкти господарювання, які входять до складу УкрАвто, здійснюють діяльність із: 

здавання в оренду та експлуатацію власної чи орендованої комерційної нерухомості в межах 

усіх регіонів України, зокрема, міста Києва, Київської та Одеської областей; торгівлі 

легковими автомобілями, легким комерційним автотранспортом, мінівенами, вантажними 

автомобілями, автобусами; оптової та роздрібної торгівлі автозапчастинами;  виробництва 

автотранспортних засобів; виробництва вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних 

засобів; виробництва готових  металевих виробів (кування, пресування, штампування, 

профілювання; порошкова металургія) та інструментів, а також їх  оброблення; лиття чавуну, 
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сталі, легких та інших кольорових металів; виробництва металообробних машин та інших 

верстатів, машин та устаткування для виготовлення пластмас і гуми; надання послуг 

фінансового лізингу та інших видів фінансових послуг; театральної та концертної діяльності; 

організації інших видів відпочинку й розваг; діяльність у сфері спорту; медичної практики; 

охоронних послуг; обслуговування систем безпеки; оптової та роздрібної                                

торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; забору, очищення та 

постачання води; комплексного обслуговування об’єктів; надання послуг                          

технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів; надання страхових послуг 

(крім страхування життя); надання готельних послуг та подібних засобів тимчасового 

розміщення (бази відпочинку, дитячі табори тощо); надання ресторанних послуг та послуг 

мобільного харчування. 
 

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 приватному акціонерному товариству «УКРАЇНСЬКА 

АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної                           

особи 03121566) на придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою 

відповідальністю «АВТО-СТОЛИЦЯ ГРУП» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної 

особи 37413756), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі 

управління товариства. 
 

 

 
 

Голова Комітету                                                                                       Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 

 


