
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

 
15 грудня 2020 р.                                             Київ                                                             №  781-р 

 

 

Про надання дозволу  

на концентрацію 
 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву  уповноваженого представника 

товариства з обмеженою відповідальністю «Верхньодніпровський завод потужного 

радіобудування» (далі – ТОВ «ВЗПР») (м. Верхньодніпровськ, Верхньодніпровський р-н, 

Дніпропетровська обл.) та  приватного акціонерного товариства «Київський картонно-

паперовий комбінат»  (далі –  ПрАТ «ККПК») (м.  Обухів, Київська обл.)  про надання 

дозволу на концентрацію, 
 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає у придбанні ПрАТ «ККПК»   частки у статутному капіталі                

ТОВ «ВЗПР», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління 

товариства. 

 

За інформацією заявників: 

ТОВ «ВЗПР»: 

протягом 2018 – 2019 років здійснювало діяльність  із виробництва та реалізації: 

меблів і промислового холодильного устаткування, матеріалів та запасних частин до них; 

надання послуг із монтажу та транспортування меблів і промислового холодильного 

устаткування; надання в оренду комерційної нерухомості у відповідних територіальних 

межах;  

протягом першого півріччя 2020 року здійснювало діяльність із реалізації залишків 

виготовлених меблів,  промислового холодильного устаткування, матеріалів та запасних 

частин до них; надання в оренду комерційної офісної нерухомості у відповідних 

територіальних межах;  

контроль над ТОВ «ВЗПР» здійснює спільне українсько-польське підприємство у 

формі товариства з обмеженою відповідальністю «МОДЕРН-ЕКСПО» (далі –                                    

СП ТОВ «МОДЕРН-ЕКСПО», Продавець)  (с. Струмівка, Луцький р-н, Волинська обл.); 

СП ТОВ «МОДЕРН-ЕКСПО» пов’язане відносинами контролю із суб’єктами 

господарювання – резидентами та нерезидентами України, що утворюють Групу Продавця; 

після здійснення концентрації відносини контролю між Об’єктом придбання і 

Продавцем будуть припинені; 

 

ПрАТ «ККПК» здійснює діяльність із виробництва та реалізації гофротари; 

ПрАТ «ККПК» пов’язане відносинами контролю із: 

суб’єктами господарювання – резидентами України та нерезидентом України, які 

здійснюють діяльність із надання послуг вантажного автомобільного транспорту; 
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виробництва друкованої продукції та упаковки з пласких шарів картону; оптової торгівлі 

відходами та брухтом;  постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря; 

відновлення відсортованих відходів; постачання целюлозного картону та паперу; 

суб’єктом господарювання – нерезидентом України, який не здійснює господарської 

діяльності в Україні; 

фізичною особою – громадянином Республіки Кіпр. 

 

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  приватному  акціонерному товариству «Київський картонно-паперовий 

комбінат»  (м.  Обухів, Київська обл., ідентифікаційний код юридичної особи 05509659)   на 

придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю 

«Верхньодніпровський завод потужного радіобудування» (м. Верхньодніпровськ, 

Верхньодніпровський р-н, Дніпропетровська обл., ідентифікаційний код юридичної особи 

14313961), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління 

товариства. 

                          

 

Голова Комітету                                                                                           О.  ПІЩАНСЬКА 


