
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 
10 грудня  2020 р.                                               Київ                                                           № 765-р 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 
 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника 

товариства з обмеженою відповідальністю «ЛВН Лімітед» (далі – ТОВ «ЛВН Лімітед»)                        

(м. Вінниця) та державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості 

«Укрспирт» (далі − ДП «Укрспирт») (м. Бровари, Київська обл.)  про надання дозволу                  

ТОВ «ЛВН Лімітед» на набуття контролю над частиною суб’єкта господарювання − 

активами Немирівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Заявлена концентрація полягає в набутті ТОВ «ЛВН Лімітед» контролю над частиною 

суб’єкта господарювання  ДП «Укрспирт» − активами Немирівського місця провадження 

діяльності та зберігання спирту, які розташовані в місті Немирів Вінницької обл. та сільських 

радах Медвежанська і Язвенківська Немирівського р-ну Вінницької обл. 

 

За інформацією заявників: 

Немирівське МПД не здійснює господарської діяльності з 2015 року. Планується, що 

буде здійснювати діяльність із виробництва етилового спирту; 

ДП «Укрспирт» та суб’єкти господарювання, які пов’язані з ним відносинами 

контролю, разом складають Групу Продавця; 

відносини контролю Групи Продавця та об’єкта придбання після здійснення 

концентрації будуть припинені; 

 

ТОВ «ЛВН Лімітед» здійснює діяльність із виробництва та реалізації горілки й лікеро-

горілчаних напоїв в Україні, зокрема, діяльність із дистиляції, ректифікації та змішування 

спиртних напоїв, здійснює оптову торгівлю напоями; має у своєму розпорядженні також 

складські приміщення, які використовує для цілей зберігання виключно власної продукції; 

експортує горілку та лікеро-горілчані напої у понад 80 країн світу; 

ТОВ «ЛВН Лімітед» та суб’єкти господарювання, які пов’язані з ним відносинами 

контролю, разом складають групу Покупця; 

Група Покупця пов’язана відносинами контролю із суб’єктами господарювання: 

нерезидентами України, які здійснюють діяльність з: управління корпоративними 

правами дочірніх компаній та суб’єктів господарювання, пов’язаних із ними відносинами 

контролю; укладає, як власник прав на торговельні знаки, винаходи й корисні моделі, 

промислові зразки, ліцензійні договори з компаніями за кордоном щодо використання 

торговельних знаків, секретів виробництва (ноу-хау) Групи Покупця; інвестиційну, 

фінансову, комерційну діяльність, надання адміністративних послуг третім особам; експорту 

продукції за кордон та надання фінансування компаніям Групи Покупця; 

резидентами України, які не здійснюють господарської діяльності; 
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Групу покупця спільно контролюють фізичні особи  − громадяни України Кіпіш 

Анатолій Зіновійович, Грібов Яків Семенович і Фінкельштейн Белла Семенівна; 

 

  громадянин України Грібов Яків Семенович як фізична особа − підприємець здійснює 

діяльність із  дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки; 

громадянка України Фінкельштейн Белла Семенівна як фізична особа − підприємець  

здійснює діяльність із консультування з питань комерційної діяльності та менеджменту; 

фізичні особи  − громадяни України Грібов Яків Семенович  і Фінкельштейн Белла 

Семенівна пов’язані відносинами контролю із: 

нерезидентами України, які здійснюють діяльність з: управління корпоративними 

правами дочірніх компаній та суб’єктів господарювання, пов’язаних із ними відносинами 

контролю;  інвестиційну, фінансову, комерційну діяльність, надання адміністративних 

послуг третім особам; експорту продукції за кордон та надання фінансування компаніям 

Групи Покупця; 

резидентами України, які здійснюють діяльність із: виробництва виробів із бетону для 

будівництва; управління активами; будівництва житлових та нежитлових будівель; оптової 

торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів; допоміжної діяльності у сфері 

транспорту; 

громадянин України Кіпіш Анатолій Зіновійович як фізична особа − підприємець 

здійснює діяльність із дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки та 

пов'язаний відносинами контролю із: 

резидентами України, які здійснюють діяльність із: виробництва та оптової торгівлі 

полімерними плівками та пет-преформами; експорту своєї продукції переважно до країн 

Європейського Союзу; виробництва олії та тваринних жирів, також їх оптової реалізації на 

території України (товариство має складські приміщення, які використовує для зберігання 

власної продукції та зернових і олійних культур, що належать третім особам); 

фізичні особи  − громадяни України Кіпіш А. З., Грібов Я. С. і Фінкельштейн Б. С. 

також спільно контролюють суб’єкта господарювання – резидента України, який здійснює 

діяльність із виробництва олії та тваринних жирів, також їх оптової реалізації та території 

України (товариство має складські приміщення, які використовує для зберігання власної 

продукції та зернових і олійних культур, що належать третім особам). 

 

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 «ЛВН Лімітед»                      

(м. Вінниця, ідентифікаційний код юридичної особи 39195903) на набуття контролю над 

частиною суб’єкта господарювання − активами Немирівського місця провадження діяльності 
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та зберігання спирту державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості 

«Укрспирт» (м. Бровари, Київська обл., ідентифікаційний код юридичної особи 37199618). 

 

 

Голова Комітету                                                                                            О. ПІЩАНСЬКА 


