
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 
07 травня  2020 р.                                            Київ                                                              № 276-р 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 
 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

товариства з обмеженою відповідальністю «Новус Україна» (далі – ТОВ «Новус Україна», 

Набувач) і приватного  акціонерного товариства «АВТОП» (далі – ПрАТ «АВТОП») (обидва 

– м. Київ) про надання дозволу на концентрацію у вигляді придбання ТОВ «Новус Україна»  

акцій ПрАТ «АВТОП», 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає у придбанні ТОВ «Новус Україна» акцій ПрАТ «АВТОП» у 

розмірі, що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління 

товариства. 

 

За інформацією заявників: 

ПрАТ «АВТОП» не здійснює господарської діяльності. Товариству належить право 

оренди земельної ділянки, кадастровий номер 3221886001:02:087:0157, загальною площею 

0,6518 га, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що 

розташована в селі Нові Петрівці, вулиця Баліцька, 1, Вишгородського району, Київської 

області ( далі – земельна ділянка); 

на земельній ділянці частково розташований магазин «NOVUS» загальною площею 

3568,93 кв. м, що знаходиться за адресою: Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Героїв 

Майдану, 1. Відкриття зазначеного магазину «NOVUS» відбулось 10 квітня 2020 року;  

ПрАТ «АВТОП» повʼязаний відносинами контролю зі суб’єктами господарювання – 

резидентами України, які здійснюють діяльність із надання в оренду нежитлового 

приміщення під ресторан в м. Києві та оптової торгівлі кабельно-провідною продукцією; 

суб’єктом господарювання – резидентом України, який не здійснює господарської 

діяльності; 

фізичною особою – підприємцем, який здійснює діяльність у сфері ресторанного 

бізнесу в м. Києві; 

відносини контролю ПрАТ «АВТОП» і вказаних суб’єктів господарювання після 

здійснення концентрації будуть припинені; 
 

ТОВ «Новус Україна» здійснює діяльність із: роздрібної й оптової торгівлі 

продовольчими та непродовольчими товарами; надання маркетингових послуг; надання в 

оренду нерухомості; організації будівництва комерційної нерухомості (торговельного 

центру) в м. Києві; 

ТОВ «Новус Україна» пов’язане відносинами з: 
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суб’єктами господарювання – резидентами України, які здійснюють діяльність із: 

організації будівництва житлових будинків та комерційної нерухомості у м. Києві; 

будівництва об’єктів інфраструктури; операцій зі цінними паперами; управління 

корпоративними правами в межах Групи; надання посередницьких послуг (укладення 

агентських договорів із забудовниками) в межах  м. Києва; інвестування в будівництво;  

продажу нерухомості в м. Києві; надання в оренду нерухомості (комерційної та кафе) в 

межах Групи; надання в оренду техніки (будівельного крану) в межах Київської області; 

надання в оренду нежитлових приміщень у межах Київської області, міст Бориспіль, 

Тернопіль, Київ, Вишневе, Рівне та житлової нерухомості в межах міста Києва; утримання 

житлових будинків; надання в оренду в межах групи комерційної нерухомості – майнового 

комплексу в порту м. Миколаїв (для зберігання та відвантаження сільськогосподарської 

продукції на морські судна); будівництво водних споруд; послуги, пов’язані з 

функціонуванням інфраструктури водного транспорту; надання послуг з технічного 

обслуговування торгівельних мереж; надання в оренду водних транспортних засобів; 

допоміжне обслуговування водного транспорту; вантажний морський транспорт; надання 

послуг складського господарства у порту м. Миколаїв (зберігання та відвантаження 

сільськогосподарської продукції на морські судна); транспортне оброблення вантажів; 

надання в оренду комерційної нерухомості (складські споруди, адміністративний корпус, 

виробничий корпус) у м. Миколаїв для приймання зернових та олійних сипучих вантажів; 

суб’єктами господарювання – резидентами України, які не здійснюють господарської 

діяльності; 

кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Новус Україна» є фізичні особи − 

громадяни Литви. 

 

 

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 «Новус Україна» (м. Київ, 

ідентифікаційний код юридичної особи 36003603) на придбання акцій приватного  

акціонерного товариства «АВТОП» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної                             

особи 25196783), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі 

управління товариства. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                            Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 

 


