
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

 
27  лютого 2020 р.                                                  Київ                                                         № 149-р 

 

Про надання дозволу  

на концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника 

товариства з обмеженою відповідальністю «КЮТЕРМІНАЛЗ ОЛЬВІЯ» (далі – 

ТОВ «КЮТЕРМІНАЛЗ ОЛЬВІЯ») (м. Миколаїв) про надання дозволу 

ТОВ «КЮТЕРМІНАЛЗ ОЛЬВІЯ» на одержання в концесію активів, які належать  

державному підприємству «СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ «ОЛЬВІЯ» (далі – 

ДП «СК «ОЛЬВІЯ») (м. Миколаїв) і державному підприємству «АДМІНІСТРАЦІЯ 

МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» (далі – ДП «АМПУ») (м. Київ),  

 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає в отриманні в концесію ТОВ «КЮТЕРМІНАЛЗ ОЛЬВІЯ» 

активів, які належать ДП «СК «ОЛЬВІЯ» і ДП «АМПУ» та разом забезпечують здійснення 

господарської діяльності з надання стивідорних послуг у спеціалізованому морському 

порту Ольвія. 

 

Відповідно до наданої інформації: 

ДП «СК «ОЛЬВІЯ» – стивідорна компанія, що здійснює діяльність із надання послуг 

транспортного оброблення вантажів (перевалка тарно-штучних, генеральних вантажів, 

техніки, обладнання, контейнерів, а також різноманітної номенклатури насипних 

(навалювальних) та негабаритних вантажів) у спеціалізованому морському порту Ольвія; 

ДП «АМПУ» здійснює діяльність із надання послуг: забезпечення доступу портового 

оператора до причалу, що перебуває в господарському віданні ДП «АМПУ», лоцманського 

проведення; регулювання руху суден, проведення криголамних робіт, а також здійснює 

стягнення причального збору та платежів за користування інфраструктурою у 

спеціалізованому морському порту Ольвія; 

після здійснення концентрації ДП «АМПУ» припинить надання послуг із 

забезпечення доступу до причалу та стягнення причального збору, що пов’язані з об’єктом 

концесії; 

ДП «СК «ОЛЬВІЯ» і ДП «АМПУ» контролює Міністерство інфраструктури України; 

 

 

ТОВ «КЮТЕРМІНАЛЗ ОЛЬВІЯ» створене 13 січня 2020 року 

компанією «QTerminals W.L.L.» (м. Доха, Катар); 

компанія «QTerminals W.L.L.» здійснює діяльність з управління терміналами для 

надання послуг із поставки контейнерних вантажів, загальних вантажів, RORO, послуг із 

поставки худоби та послуг із поставок матеріалів для морських робіт у порту Хамад та разом 
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із суб’єктами господарювання, пов’язаними з нею відносинами контролю, утворюють 

Групу «QTerminals»; 

на території України Група «QTerminals» не здійснює господарської діяльності; 

Групу «QTerminals» контролює Міністерство транспорту та комунікацій Держави 

Катар.  

 

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 «КЮТЕРМІНАЛЗ ОЛЬВІЯ» 

(м. Миколаїв, ідентифікаційний код юридичної особи 43447238) на одержання  в концесію 

активів, що належать державному підприємству «СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ «ОЛЬВІЯ» 

(м. Миколаїв, ідентифікаційний код юридичної особи 19290012) і державному підприємству 

«АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» (м. Київ, ідентифікаційний код 

юридичної особи 38727770) та разом забезпечують здійснення господарської діяльності з 

надання стивідорних послуг у спеціалізованому морському порту Ольвія. 

 

 

 

В. о. Голови Комітету                                                                                             О. ПІЩАНСЬКА 


