
 

 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 
 18 червня 2020 р.                                             Київ                                                           № 373-р 
 

 

Про надання дозволу  

на концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

товариств з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕМ» (м. Київ) 

(далі – ТОВ «ФК «ФІДЕМ») і «МРІЯ ЦЕНТР» (далі – ТОВ «МРІЯ ЦЕНТР»)                                  

(с.  Васильківці, Тернопільська обл.) про надання дозволу на  концентрацію, 
 

ВСТАНОВИВ: 
 

Концентрація полягає в придбанні ТОВ «ФК «ФІДЕМ» у власність активів у вигляді 

єдиного майнового комплексу, що забезпечує можливість здійснення господарської 

діяльності з надання послуг первинної обробки та зберігання зернових і технічних культур 

(складське господарство) на території Тернопільської обл., розміщеного за адресою: 

Тернопільська обл., смт Гусятин, вул. Привокзальна, 12 А, складається з нерухомого майна 

та земельної ділянки й  належить  ТОВ «МРІЯ ЦЕНТР». 

 

За інформацією заявників: 

ТОВ «МРІЯ ЦЕНТР» здійснювало діяльність із надання послуг  первинної обробки та 

зберігання зернових і технічних культур (складське господарство); 

 

ТОВ «ФК «ФІДЕМ» здійснює діяльність із надання фінансових послуг; 

ТОВ «ФК «ФІДЕМ» пов’язане відносинами контролю із суб’єктами господарювання, 

які утворюють Групу Кернел, що в Україні здійснює діяльність через:  

суб’єктів господарювання – резидентів та нерезидентів України, які здійснюють, 

зокрема, діяльність із оптової торгівлі зерновими культурами; виробництва: олії 

соняшникової сирої, макухи та інших твердих відходів і залишків олій і рослинних жирів; 

вирощування зернових, зернобобових культур (крім рису) і насіння соняшнику; розведення 

великої рогатої худоби; надання в оренду нерухомості; надання фінансових послуг; 

перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами; надання послуг                          

морських / річкових (зернових) терміналів;  надання послуг із первинної обробки й 

зберігання зернових та технічних культур (складське зберігання) у відповідних 

територіальних межах.  

 

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 
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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 «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«ФІДЕМ» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 41297372) на придбання у 

власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу, що забезпечує можливість 

здійснення господарської діяльності з надання послуг первинної обробки та зберігання 

зернових і технічних культур (складське господарство) на території Тернопільської обл., 

розміщеного за адресою: Тернопільська обл., смт Гусятин, вул. Привокзальна, 12 А, 

складається з нерухомого майна та земельної ділянки й  належить  товариству з обмеженою 

відповідальністю «МРІЯ ЦЕНТР» (с. Васильківці, Тернопільська обл., ідентифікаційний код 

юридичної особи 14040434). 

  

 

 

Голова Комітету                                                                                                     Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 


