
 

 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
   

06 лютого 2020 р.                                               Київ                                                             № 102-р 

 

Про надання дозволу  

на концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених 

представників товариств з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС ЕССЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТ» (далі – ТОВ «АЛЬЯНС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ») (м. Київ), 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ» (далі – ТОВ «ФК «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ») 

(м. Бориспіль, Київська обл.) про надання дозволу ТОВ «АЛЬЯНС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 

на придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю 

«Промислова компанія «ГАЗВИДОБУВАННЯ» (далі – ТОВ «ПК «ГАЗВИДОБУВАННЯ»)  

(м. Полтава), 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає в придбанні ТОВ «АЛЬЯНС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» частки у 

статутному капіталі ТОВ «ПК «ГАЗВИДОБУВАННЯ», що забезпечує перевищення  

50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства. 

 

За інформацією заявників: 

 

ТОВ «Промислова компанія «ГАЗВИДОБУВАННЯ» здійснює діяльність із реалізації 

природного газу, обладнання та виробничих запасів (комплектувальних для бурових робіт: 

муфт, перехідників, калібраторів, електрообладнання, манометрів, труб НКТ тощо), та не 

здійснює діяльності з розвідування та добування природного газу. 

На момент прийняття цього рішення власником частки, що перевищує 50 відсотків у 

статутному капіталі ТОВ «ПК «ГАЗВИДОБУВАННЯ» та є об’єктом придбання, є  

ТОВ «ФК «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ», яким було придбано частку ТОВ «ПК 

«ГАЗВИДОБУВАННЯ» з метою подальшого перепродажу. 

 

ТОВ «АЛЬЯНС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на момент прийняття рішення з моменту 

створення не здійснює господарської діяльності; 

ТОВ «АЛЬЯНС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» пов’язане відносинами контролю із 

суб’єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, які в Україні 

здійснюють діяльність із розвідування, добування, реалізації газу й нафти; добування 

природного газу; забору, очищення та постачання води; оптової торгівлі одягом та взуттям; 

оптової торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; надання 

послуг з інтенсифікації припливу вуглеводнів; надання в оренду комерційної (офісної) 

нерухомості в межах міста Києва; контроль над ТОВ «АЛЬЯНС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 

здійснює фізична особа – громадянин 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 товариству з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС ЕССЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТ» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 43174748) на придбання 

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Промислова 

компанія «ГАЗВИДОБУВАННЯ» (м. Полтава, ідентифікаційний код юридичної особи 

31354329), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління 

товариства. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                            Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 


