
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 
 

17 грудня 2020 р.                                               Київ                                                              № 797-р 

 
Про надання дозволу 

на концентрацію 
 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого 

представника товариств з обмеженою відповідальністю «КУСТОС ІНВЕСТ» (далі –                          

ТОВ «КУСТОС ІНВЕСТ») та «ТОРГОВИЙ ДІМ «ОНІКС» (далі – ТОВ «ТД «ОНІКС») 

(обидва – м. Київ) про надання дозволу ТОВ «ТД «ОНІКС» на придбання активів у вигляді 

єдиного майнового комплексу, які належать на праві власності ТОВ «КУСТОС ІНВЕСТ» 

та забезпечують здійснення діяльності з виробництва склохолстів, прес-матеріалів, 

склосітки, синтетичних смол та в’яжучих речовин, 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає у придбанні ТОВ ТД «ОНІКС» активів у вигляді єдиного 

майнового комплексу (далі – ЄМК), які належать на праві власності ТОВ «КУСТОС 

ІНВЕСТ» та забезпечують здійснення діяльності з виробництва склохолстів, прес-

матеріалів, склосітки, синтетичних смол та в’яжучих речовин. 

 

Відповідно до наданої заявниками інформації: 

ТОВ ТД «ОНІКС» не здійснює господарської діяльності, планує здійснювати 

діяльність із надання в оренду власного нерухомого майна;  

ТОВ ТД «ОНІКС» разом із іншими суб’єктами господарювання – резидентами 

України утворюють Групу компаній ОНІКС; 

Група ОНІКС здійснює діяльність, зокрема, із надання послуг керування 

портфелями активів, крім керування пенсійними фондами, надання в оренду й 

експлуатацію власного нерухомого майна у межах міста Києва; виробництва електричної 

енергії та розподілу електричної енергії у межах Волинської області; 

кінцевими бенефіціарними власниками Групи ОНІКС є пов’язані фізичні особи – 

громадяни України; 

 

активи у вигляді ЄМК, які забезпечують здійснення діяльності з виробництва 

склохолстів, прес-матеріалів, склосітки, синтетичних смол і в’яжучих речовин належать на 

праві власності ТОВ «КУСТОС ІНВЕСТ»; 

водночас, активи у вигляді ЄМК перебувають в оренді у ТОВ «НВО 

«СЄВЕРОДОНЕЦЬКИЙ СКЛОПЛАСТИК» (м. Сєвєродонецьк, Луганська обл.), яке на 

основі вказаного ЄМК  та власних активів здійснює діяльність із виробництва скловолокна 

(холсту скловолоконного нетканого, сітки скловолоконистої армуючої), прес-матеріалів, а 

також із червня 2020 року почало здійснювати діяльність із перепродажу електричної 

енергії; 

кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «НВО «СЄВЕРОДОНЕЦЬКИЙ 

СКЛОПЛАСТИК» є фізична особа – громадян України; 
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ТОВ «КУСТОС ІНВЕСТ» здійснює діяльність із надання в оренду власного 

нерухомого майна у межах міста Сєверодонецьк Луганської області; 

ТОВ «КУСТОС ІНВЕСТ» пов’язане відносинами контролю із суб’єктом 

господарювання – резидентом України, який не здійснює господарської діяльності; 

кінцевим бенефіціарним власником Групи Кустос Інвест є фізична особа – 

громадянин України; 

 

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 «ТОРГОВИЙ ДІМ 

«ОНІКС» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 42954374) на придбання активів 

у вигляді єдиного майнового комплексу, які належать на праві власності товариству з 

обмеженою діяльністю «КУСТОС ІНВЕСТ» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної 

особи 36058275) та забезпечують здійснення діяльності з виробництва склохолстів, прес-

матеріалів, склосітки, синтетичних смол та в’яжучих речовин.  

 

 

Голова Комітету                                                                                         О. ПІЩАНСЬКА  

 

 

 

 

 


