
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 
 

26 листопада 2020 р.                                          Київ                                                        № 737-р 

 
Про надання дозволу 

на концентрацію 
 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

спільного українсько-естонського підприємства у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД» (далі – СП «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД») і дочірнього 

підприємства «СК ОМЕГА-2 ЛОГІСТИК» (далі – ДП «СК ОМЕГА-2 ЛОГІСТИК»)                

(обидва – м. Київ) про надання дозволу СП «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД» на придбання частки в 

статутному капіталі ДП «СК ОМЕГА-2 ЛОГІСТИК»,  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає у придбанні СП «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД» частки в статутному 

капіталі ДП «СК ОМЕГА-2 ЛОГІСТИК», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у 

вищому органі управління підприємства. 

 

Відповідно до наданої заявниками інформації: 

СП «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД» здійснює діяльність з оптової реалізації лікарських 

засобів та є власником складських та адміністративно-побутових приміщень оптового 

аптечного складу в межах м. Києва та Київської області; 

СП «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД» пов’язане відносинами контролю із: 

суб’єктом господарювання – резидентом України, який здійснює діяльність з 

роздрібної реалізації лікарських засобів; 

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

діяльності; 

фізичною особою – громадянином України; 

разом з цим фізична особа – громадянин України спільно з іншою фізичною особою – 

громадянином України контролюють суб’єктів господарювання – резидентів України, які не 

здійснюють господарської діяльності; 

 

ДП «СК ОМЕГА-2 ЛОГІСТИК» здійснює діяльність із надання в оренду комерційної 

(складської) нерухомості в межах Київської області;  

 ДП «СК ОМЕГА-2 ЛОГІСТИК» пов’язане відносинами контролю із суб’єктами 

господарювання, які разом утворюють Групу «Dragon Capital», бенефіціарним власником 

якої є фізична особа – громадянин Чехії;  

до складу Групи «Dragon Capital» входять: 

суб’єкти господарювання, які зареєстровані на території України та здійснюють 

діяльність, зокрема, із: торгівлі цінними паперами на фондовому ринку України та надання 

депозитарних послуг, консультування з питань комерційної діяльності й керування; надання 

послуг: управління нерухомим майном, консультування з питань комерційної діяльності; 

оренди / суборенди комерційної (офісної) нерухомості в межах міст Вінниця, Запоріжжя, 
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Київ, оренди комерційної (складської) нерухомості в межах міста Києва, Київської, 

Харківської області, оренди комерційної (торговельної) нерухомості в межах міст Вінниця, 

Київ, Львів; надання фінансових послуг; виробництва та реалізації сільськогосподарської 

техніки, запчастин до сільськогосподарської техніки та її обслуговування; реалізації 

господарчих товарів; надання інформаціно-аналітичних послуг та надання рекламних послуг; 

продажу та надання послуг оренди земельних ділянок у Київській області; надання житлово-

комунальних послуг у межах Київської області; діяльність у сфері радіомовлення; 

будівництва житлового комплексу; надання послуг з доступу до сервісу з онлайн-платежів; 

виробництва та реалізації продуктів харчування; оптової реалізації дитячих товарів; надання 

послуг теплопостачання; 

інші суб’єкти господарювання – резиденти України, які не здійснюють господарської 

діяльності. 

 

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 спільному українсько-естонському підприємству у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм, ЛТД» (м. Київ, ідентифікаційний код 

юридичної особи 21642228) на придбання частки в статутному капіталі дочірнього 

підприємства «СК ОМЕГА-2 ЛОГІСТИК» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 

41710809), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління 

підприємства. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                     О. ПІЩАНСЬКА  

 

 

 

 

 


