
       

  

 

 

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 

 
10 грудня 2020 р.                                             Київ                                                        № 766-р 

 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 

 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого 

представника товариств з обмеженою відповідальністю «РІСТОН ХОЛДІНГ» (далі  –                

ТОВ «РІСТОН ХОЛДІНГ», Покупець) (м. Київ, Україна) та «ДНІПРОВСЬКИЙ 

ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» (далі – ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ») 

(м. Київ, Україна) про надання дозволу ТОВ «РІСТОН ХОЛДІНГ» на придбання частки в 

статутному капіталі ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ», 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Заявлені дії полягають у придбанні ТОВ «РІСТОН ХОЛДІНГ» частки в статутному 

капіталі ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» у розмірі 24 відсотків голосів у 

вищому органі управління товариства. 

На цей час фізична особа – громадянин України, який є кінцевим бенефіціарним 

власником Покупця, вже опосередковано володіє 76 відсотками часток у статутному капіталі 

ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ». 

У результаті заявлених дій фізична особа – громадянин України, який є кінцевим 

бенефіціарним власником Покупця, набуде 100 відсотків часток у статутному капіталі                  

ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ». 

 

За інформацією заявників:  

ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» здійснює діяльність із 

вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; 

ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» пов’язане відносинами 

контролю із суб’єктами господарювання – резидентами України, які здійснюють діяльність із 

вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 

надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; складського 

господарства; 

контроль над ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» здійснює фізична 

особа – громадянин України, який також пов’язаний відносинами контролю з іншими 
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суб’єктами господарювання – резидентами України, які здійснюють діяльність із 

вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 

розведення свиней, розведення великої рогатої худоби молочних порід; надання в оренду й 

експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; надання послуг ремонту й 

технічного обслуговування машин та устаткування промислового призначення;  управління 

нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; і, відповідно, пов’язаний 

відносинами контролю з ТОВ «РІСТОН ХОЛДІНГ», яке здійснює діяльність з  управління 

корпоративними правами інших компаній. 

Заявлені дії не призводять 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 «РІСТОН ХОЛДІНГ»                        

(м. Київ, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 43742078) на придбання частки в 

статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОВСЬКИЙ 

ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» (м. Київ, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 

32280489) у розмірі 24 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.  

 

 

Голова Комітету                                                                                       О. ПІЩАНСЬКА 

 
 

 

 

 


