
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 
29 грудня   2020 р.                                               Київ                                                           № 816-р 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 
 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву фізичних осіб – громадян 

України: Вайнера Олександра Бенціоновича, Звягінцева Ігоря Валерійовича, Звягінцевої 

Ольги Володимирівни, Мельничук Євгенії Олександрівни, Кулика Олексія Юрійовича та 

компанії «UP TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ» (м. Краків, 

Польща) про надання дозволу фізичній особі – громадянину України Вайнеру О.Б. на 

придбання частки у статутному капіталі компанії «UP TRADING SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ»,  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає у придбанні фізичною особою – громадянином України 

Вайнером О.Б. частки у статутному капіталі компанії «UP TRADING SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ», що забезпечує перевищення 25 відсотків 

голосів у вищому органі управління компанії. 

 

За інформацією заявників: 

компанія «UP TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ» 

здійснює діяльність із: торгівлі мінеральними добривами, надання послуг логістичного 

сервісу з перевезень товарів, та не здійснює діяльності з виробництва, реалізації, придбання 

товарів (продукції, послуг), іншої господарської діяльності на території України; 

компанія «UP TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ»  

пов’язана відносинами контролю  із: 

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

оптової торгівлі мінеральними добривами, насінням, сільськогосподарською технікою; 

оптового продажу засобів захисту рослин; технічного обслуговування та ремонту с/г техніки; 

вирощування сільськогосподарської продукції: пшениці, кукурудзи, сої, соняшнику та ін., як 

товарного зерна, призначеного для переробки та подальшого споживання на корм тваринам, 

харчову переробку чи біопаливо; оптової торгівлі хімічними продуктами та насінням; 

фізичними особами – громадянами України (всі разом далі – група Продавця); 

 

Вайнер О.Б. повʼязаний відносинами контролю із: 

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

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

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

діяльності на території України; 

фізичною особою − громадянкою  Ізраїлю; 
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крім того, Вайнер О.Б. та група Продавця спільно контролюють суб’єктів 

господарювання – резидентів України, які здійснюють діяльність із вирощування зернових 

культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. 

 

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 фізичній особі – громадянину України Вайнеру Олександру 

Бенціоновичу (конфіденційна інформація) на придбання частки у статутному капіталі 

компанії «UP TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ» (м. Краків, 

Польща), що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління 

компанії. 

 

 

Голова Комітету                                                                                            О. ПІЩАНСЬКА 

 

 

 

 


