
   

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

 
01 жовтня  2020 р.                                              Київ                                                          № 614-р 

 

 

Про результати розгляду  

справи про концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши справу № 126-25/20-19-ЕКк про 

концентрацію у вигляді опосередкованого набуття компанією «Metinvest B.V.» контролю над 

приватним акціонерним товариством «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»                

(далі – ПрАТ «ШБМУ № 1») (с. Лисівка, Покровський р-н,  Донецька обл., Україна, 

ідентифікаційний код юридичної особи 00180924), 

ВСТАНОВИВ: 

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ 

(1) Концентрація полягає в опосередкованому набутті компанією «Metinvest B.V.» 

контролю над ПрАТ «ШБМУ № 1» (далі – Концентрація 4)
1
. 

(2) Заявлена концентрація є частиною єдиної трансакції, яка здійснюється з метою 

набуття компанією «Metinvest B.V.» контролю над групою суб’єктів господарювання, 

що здійснюють в Україні діяльність у сфері видобутку та реалізації коксівного 

вугілля, шахтобудівельну та інші види діяльності. 

(3) Одночасно в Комітеті також розглянуті справи: 

(4)  № 126-25/17-19-ЕКк про концентрацію у вигляді придбання компанією «Metinvest 

B.V.» частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю 

«ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДИНГ» (далі – ТОВ «ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДИНГ»)  

(м. Київ, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 41216618), що забезпечує 

перевищення 50 відсотків  голосів у вищому органі управління товариства (далі – 

Концентрація 1); 

(5)  № 126-25/18-19-ЕКк про концентрацію у вигляді придбання компанією «Metinvest 

B.V.» частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю 

«ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 3» (далі – ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-

ПОКРОВСЬКА № 3») (м. Покровськ, Донецька обл., Україна, ідентифікаційний код 

юридичної особи 39649746), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у 

вищому органі управління товариства (далі – Концентрація 2); 

(6) № 126-25/19-19-ЕКк про концентрацію у вигляді опосередкованого набуття 

компанією «Metinvest B.V.» контролю над приватним акціонерним товариством  

                                                 
1
 Концентрація є однією із частин єдиної трансакції, наведеної в пункті 2 цього рішення.  
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«АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД» (м. Покровськ, Донецька обл., Україна, 

ідентифікаційний код юридичної особи 01236070) (далі – Концентрація 3). 

(7) У  результаті придбання компанією «Metinvest B.V.» часток у статутному капіталі 

ТОВ «ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДИНГ» і ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 

3» (тобто Концентрації 1 та Концентрації 2), які наразі безпосередньо володіють 

акціями ПрАТ «ШБМУ № 1», компанія «Metinvest B.V.» опосередковано набуде 

контроль над ПрАТ «ШБМУ № 1» за рахунок загального перевищення 50 відсотків 

голосів у вищому органі управління товариства. 

2.     КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ 

(8) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» концентрацією визнається безпосереднє або опосередковане 

придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток 

(акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у 

вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання. Отже, заявлені дії, 

відповідно до вказаної статті, є концентрацією.  

(9) Відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин 

контролю, за підсумками останнього фінансового звітного року, що передував року 

подання заяви, перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 

24 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

3. УЧАСНИКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ  

(10) Покупець (набувач контролю): компанія «Metinvest B.V.»  (далі по тексту –  компанія 

«Metinvest B.V.» або Група МЕТІНВЕСТ). 

(11) Об’єкт контролю:  ПрАТ «ШБМУ № 1». 

4. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ 

(12) До Антимонопольного комітету України (далі – Комітет) надійшла заява 

уповноважених представників компанії «Metinvest B.V.» і ПрАТ «ШБМУ № 1»  від  

09 липня 2019 року вих. № 2019-07/04 (зареєстрована в Комітеті  10.07.2019  за             

№ 15-01/288-ЕКк) про надання дозволу на концентрацію (далі – Концентрація 4) у 

вигляді опосередкованого набуття компанією «Metinvest B.V.» контролю над                        

ПрАТ «ШБМУ № 1». 

(13) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України  

від 22 серпня 2019 року №  01/275-р розпочато розгляд справи  № 126-25/20-19-ЕКк  у 

зв’язку з виявленням у поданих матеріалах Концентрацій 1 та 2 підстав для заборони 

концентрацій. 

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ КОНЦЕНТРАЦІЇ 

(14) ПрАТ «ШБМУ № 1» здійснює діяльність із виконання будівельних і монтажних робіт 

у нежитлових будівлях. 

(15) ПрАТ «ШБМУ № 1» не пов’язане відносинами контролю з іншими суб’єктами 

господарювання та не має кінцевих бенефіціарних власників, які спільно або 

одноосібно, прямо та/або опосередковано контролюють об’єкт набуття контролю.  

(16) Компанія «Metinvest B.V.» здійснює діяльність з управління корпоративними правами 

суб’єктів господарювання, пов’язаних з нею відносинами контролю, при цьому не 

здійснює діяльності з виробництва, придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) на 

території України. 
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(17) Компанія «Metinvest B.V.» пов’язана відносинами контролю із суб’єктами 

господарювання, які утворюють Групу SCM, а саме: 

(18) суб’єктами господарювання – резидентами й нерезидентами України, які здійснюють 

діяльність із: страхування життя, здійснення страхової діяльності з добровільного та 

обовʼязкового страхування за видами страхування відповідно до отриманих ліцензій, 

перестрахування, інші види страхування, крім страхування життя; дослідження 

конʼюнктури ринку та виявлення громадської думки; торгівлі енергопродуктами; 

видобутку камʼяного вугілля; виробництва й реалізації електричної енергії та теплової 

енергії; розподілу електричної енергії; послуг з агломерації вугілля; виробництва та 

реалізації гірничошахтного обладнання; надання в оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна; видобутку кам'яного вугілля, агломерації вугілля; 

постачання електричної енергії; добування природного газу та газового конденсату; 

видання газет; ремонту й технічного обслуговування машин та обладнання 

промислового призначення; консультування з питань комерційної діяльності й 

керування; послуг інженерно-консультаційних; торгівлі природним газом; 

інвестування; надання інформаційних послуг; у сфері бухгалтерського обліку й 

аудиту, консультування з питань оподаткування; транспортних послуг; пошуку та 

розвідки покладів вуглеводів, проведення дослідно-промислової розробки; проєктно-

вишукувальних, підготовчих робіт та робіт із відведення земельних ділянок  із метою 

будівництва електростанції; будівництва, ремонту та технічного обслуговування 

устаткування, металевих конструкцій;  управління підприємствами (корпоративними 

правами); діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 

технічного консультування в цих сферах; розробки технічної документації, проєктів; 

реалізації металоконструкцій та деталей для виробництва механізованих кріплень; 

виробництва машин та устаткування для добувної (вугільної) промисловості, а саме: 

механічних кріплень та секцій; локомотивів, вагонеток, стійок посадкових; шківів 

копрових, підвісних пристроїв, конвеєрів та ін.; будівництва, оснащення й ремонту 

вертикальних стволів та підземних гірничих виробок шахт і копалень; надання в 

оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, офісних машин та 

устаткування, у тому числі компʼютерів; діяльність приватних охоронних служб; 

обслуговування систем безпеки; надання в оренду залізничних вагонів (зокрема для  

ТОВ «ЛЕМТРАНС» і правом передавання їх у суборенду) та продажу вагонних 

запчастин; надання в оренду (фінансовий лізинг) залізничного рухомого складу; 

надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом; послуг 

із ремонту залізничних вантажних вагонів; купівлі-продажу напіввагонів, вагонних 

запчастин; реалізації металобрухту; створення,  придбання і  продажу телевізійного 

контенту, консалтингу; рекламних послуг; у сфері телемовлення, виробництва 

телевізійних передач, фільмів; посередництва на ринку рекламних послуг на ТВ, ЗМІ 

та в інших засобах реклами; корпоративного управління компаніями у сфері 

телебачення, видавництва, медіапроєктів; консалтинг; діяльність із дистрибуції 

контенту, розміщення новин на порталі в мережі Інтернет; видобутку та реалізації 

коксівного вугілля; дистрибуції широкого спектра тонколистового й товстолистового 

прокату, фасонної продукції, а саме: великих, середніх та дрібних фасонних профілів 

різних типорозмірів (кутів, брусів, швелерів, профілів спеціального призначення), 

сортового прокату, труб сталевих, а також напівфабрикатів та сировини для 

виробництва металопрокату (чавуну, залізорудного концентрату, обкотишів); 

виробництва та реалізації металургійної продукції, а саме: сортового прокату 

(арматури, кругів, смуг) та фасонного прокату, гарячекатаного прокату 

(товстолистового прокату, стрічок), чавуну, напівфабрикатів, холоднокатаного 

прокату, нержавного прокату, легованого прокату, чорної жесті, гнутого профілю; 

видобутку та реалізації руди залізної агломераційної, залізорудного концентрату та 

агломерату; організації видовищних заходів; спортивних послуг; надання складських 
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послуг та послуг зі зберігання у межах Групи МЕТІНВЕСТ; виробництва та реалізації 

коксу та коксохімічної продукції; послуг місцевого (міського, сільського), 

міжміського, міжнародного телефонного зв’язку, комп’ютерного зв’язку, у т. ч. 

доступу до Інтернету;  проводового мовлення; надання в користування каналів 

електрозв’язку; транзиту та завершення з’єднань на телекомунікаційній мережі 

товариства для операторів (провайдерів) телекомунікацій; надання в користування 

кабельної каналізації електрозв’язку; надання в оренду опор повітряних ліній зв’язку; 

послуги з обслуговування апаратури оповіщення; діяльність із будівництва базових 

станцій, модернізації та технічного обслуговування мереж зв'язку; надання послуг  

рухомого (мобільного зв'язку) третього покоління,  будівництва споруд 

електропостачання та телекомунікацій; вирощування зернових культур (крім рису), 

бобових культур і насіння олійних культур; розведення великої рогатої худоби 

молочних порід; розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів; допоміжної 

діяльності в рослинництві; оптової торгівлі хімічними продуктами; складського 

господарства (переважно для споживачів, які пов'язані з підприємством відносинами 

контролю); посередництва в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими 

тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; головних управлінь (хед-

офісів); лізингу інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, 

захищених авторськими правами (власний логотип); продажу товарів та атрибутики, 

квитків та абонементів; обслуговування заходів, оренди корпоративних лож, 

розміщення реклами, залучення футболістів до участі в рамках програм лояльності; 

вибухових робіт; виготовлення вибухових матеріалів; видобування глин, вапняку 

звичайного; вапняку доломітизованого; доломіту сирого й випаленого; промсировини; 

реалізації золи-виносу сухої, золи-виносу зволоженої, шлаку гранульованого 

(непромитого), суміші  золошлакової,  шлаку доменного відвального тощо; 

(19) суб’єктами господарювання – резидентами й нерезидентами України, які не 

здійснюють господарської діяльності, у т. ч. на території України; 

(20) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) компанії «Metinvest B.V.» та 

суб’єктів господарювання, пов’язаних із нею  відносинами контролю, є громадянин 

України. 

6. ОЦІНКА КОНЦЕНТРАЦІЇ ТА ЗАДІЯНІ РИНКИ  

(21) За інформацією заявників: 

(22) ПрАТ «ШБМУ № 1» (Об’єкт контролю) здійснює будівельні й монтажні роботи в 

нежитлових будівлях; 

(23) суб’єкти господарювання, що належать до Групи МЕТІНВЕСТ, які у 2016 – 

2018 роках здійснювали будівельні й монтажні роботи в нежитлових будівлях: 

[інформація, яку заявник визначив конфіденційною]. У 2019 році Група МЕТІНВЕСТ 

на цьому ринку діяльності не здійснювала. 

(24) Задіяним ринком, на якому відбудеться заявлена Концентрація 4, є ринок будівельних 

і монтажних робіт у нежитлових будівлях. 

(25) Сукупна частка учасників концентрації за підсумками 2016 – 2019 років на ринку 

будівельних і монтажних робіт у нежитлових будівлях є незначною. 

(26) Враховуючи викладене, концентрація у вигляді  опосередкованого набуття компанією 

«Metinvest B.V.» контролю над ПрАТ «ШБМУ № 1» не призводить до монополізації 

чи суттєвого обмеження конкуренції на відповідних ринках. 

(27) Ринками, на яких відбудуться Концентрації 1 − 3, є ринки: будівництва підприємств 

енергетики, добувної та обробної промисловості; ринки послуг пасажирських та 

вантажних перевезень; сухих сумішей; послуг із допоміжного обслуговування 
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наземного транспорту; послуг із виготовлення металоконструкцій; гідрорідини; 

виробництва шахтного електрообладнання (двигунів змінного струму), послуг із 

ремонту й технічного обслуговування електричного устаткування;  гірничошахтного 

обладнання та послуг з його ремонту; коксівного вугілля. 

(28) Під час оцінки впливу Концентрацій 1 − 4 на конкуренте середовище на задіяних 

товарних ринках, Комітетом встановлено наявність можливих негативних ефектів 

лише на ринку коксівного вугілля внаслідок здійснення Концентрації 1, аналіз якої 

наведено в рішенні у справі № 126-25/17-19-ЕКк. 

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний 

комітет України», статтями 25 і 31 Закону України «Про  захист економічної  конкуренції» та 

підпунктом 1 пункту 9 розділу ХІІ 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 на опосередковане набуття компанією «Metinvest B.V.» (м. Гаага, 

Нідерланди) контролю над приватним акціонерним товариством «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ 

УПРАВЛІННЯ № 1» (с. Лисівка, Покровський р-н,  Донецька обл., Україна, 

ідентифікаційний код юридичної особи 00180924). 

 

 

Голова Комітету          О. ПІЩАНСЬКА 


