
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

 

14 січня 2021 р.                                               Київ                                                             №   15-р 
 
 

Про надання дозволу  

на концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника 

фізичної особи – громадянина України  Астіона Василя Миколайовича та ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ 

КОМБІНАТ» (далі – ПрАТ «ІМКК») (м. Ічня, Ічнянський р-н, Чернігівська обл.) про надання 

дозволу на концентрацію, 
 

ВСТАНОВИВ: 
 

Концентрація полягає в обранні фізичної особи – громадянина України Астіона В.М., 

який вже обіймає посаду директора в товариствах з обмеженою відповідальністю 

«Відродження» (смт Покровське, Покровський р-н, Дніпропетровська обл.), «Дніпровський 

граніт» (с. Степове, Дніпровський р-н, Дніпропетровська обл.),  «АТ Білдінг»                                  

(смт Слобожанське, Дніпровський р-н, Дніпропетровська обл.), «АТ Реалті» (м. Дніпро), на 

посаду голови наглядової ради ПрАТ «ІМКК». 

 

За інформацією заявників: 

 

ПрАТ «ІМКК» здійснює діяльність із виробництва молочних консервів (молока 

згущеного);  

ПрАТ «ІМКК» пов’язане відносинами контролю із: 

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

оптової торгівлі молочними консервами на експорт, видавництва газети, створення та 

утримання мисливського господарства; 

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

діяльності; 

фізичними особами – громадянами України; 

  

фізична особа – громадянин України Астіон В.М. пов’язаний відносинами контролю 

із: 

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

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

надання послуг із первинної обробки та зберігання зерна у відповідних територіальних 

межах; складського господарства; добування декоративного та будівельного каменю, 

вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю; надання соціальної допомоги без забезпечення 

проживання; виробництва солодкого лимонаду; придбання та реалізації майнових прав; 

виробництва тари з пластмас; надання фінансових послуг (факторингу); організації 

перевезень залізничним транспортом; виробництва дитячого харчування та дієтичних 

харчових продуктів;  
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суб’єктами господарювання – нерезидентами та резидентами України, які не 

здійснюють господарської діяльності; 

фізичною особою – громадянином 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   фізичній особі – громадянину України Астіону Василю 

Миколайовичу, який вже обіймає посаду директора в товариствах з обмеженою 

відповідальністю «Відродження» (смт Покровське, Покровський р-н, Дніпропетровська обл., 

ідентифікаційний код юридичної особи 30699186), «Дніпровський граніт» (с. Степове, 

Дніпровський р-н, Дніпропетровська обл., ідентифікаційний код юридичної особи 34837242),  

«АТ Білдінг» (смт Слобожанське, Дніпровський р-н, Дніпропетровська обл., 

ідентифікаційний код юридичної особи 33356349), «АТ Реалті» (м. Дніпро, ідентифікаційний 

код юридичної особи 33892297), на обрання на посаду голови наглядової ради 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-

КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ» (м. Ічня, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., ідентифікаційний 

код юридичної особи 00381152). 

   

                          

Голова Комітету                                                                                             О. ПІЩАНСЬКА 

 


