
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 
 

 

28 січня 2021 р.                                                 Київ                                                                № 41-р 
 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

фізичної особи – громадянина України Черновецького Степана Леонідовича та компанії 

«BALKA CAPITAL LIMITED» (м. Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови) про 

надання дозволу фізичній особі – громадянину України Черновецькому Степану 

Леонідовичу на придбання акцій компанії «BALKA CAPITAL LIMITED»,  

 
ВСТАНОВИВ: 

 
Концентрація полягає у придбанні фізичною особою – громадянином України 

Черновецьким Степаном Леонідовичем акцій компанії «BALKA CAPITAL LIMITED», що 

забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії. 

 
 

Відповідно до наданої заявниками інформації: 

 

компанія «BALKA CAPITAL LIMITED» є холдинговою компанією, яка не здійснює 

господарської діяльності на території України; 
 

компанія «BALKA CAPITAL LIMITED» та фізична особа – громадянин України 

Черновецький Степан Леонідович пов’язані відносинами контролю між собою та із: 

компанією (інформація з обмеженим доступом), яка на території України здійснює 

діяльність із: надання послуг доступу до аудіо-візуального контенту (в тому числі художніх 

фільмів, телевізійних програм тощо) користувачам аудіовізуального сервісу; 

суб’єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, які на території 

України здійснюють діяльність із: здавання в оренду комерційної (офісної) нерухомості в 

межах міста Києва, Кривого Рогу, Донецька та в усіх областях України; здавання в оренду 

комерційної (торговельної) нерухомості в межах міста Києва; здавання в оренду житлової 

нерухомості в межах міста Києва; реалізації житлової нерухомості на вторинному ринку в 

межах міста Києва; купівлі-продажу житлової нерухомості в межах міста Києва; 

інформаційно-аналітичних послуг (у межах групи); надання послуг охорони; комплексного 

обслуговування об’єктів нерухомості; проведення розслідувань, перевірки на                          

поліграфі / детекторі брехні; надання агентських послуг із купівлі-продажу продуктових та 

промислових товарів через мережу Інтернет; купівлі-продажу цінних паперів; надання 

медичних послуг; переробки вторинної сировини; управління активами інвестиційних 

фондів та здійснення прямих інвестицій; інвестиційну діяльність; 

 

іншими суб’єктами господарювання – нерезидентами України, які здійснюють 
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діяльність з: управління корпоративними правами; дистрибуції карток доступу до 

аудіовізуального сервісу в рітейл-мережах; дистрибуції аудіовізуального контенту для 

аудіовізуального сервісу; розповсюдження реклами рекламодавців через аудіовізуальний 

сервіс, та не здійснюють господарської діяльності на території України; 

фізичними особами – громадянами 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 Черновецькому Степану 

Леонідовичу [ідентифікаційний код фізичної особи (інформація з обмеженим доступом)] на 

придбання акцій компанії «BALKA CAPITAL LIMITED» (м. Род-Таун, Тортола, Британські 

Віргінські Острови), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі 

управління компанії. 
 

 

Голова Комітету                                                                                            О. ПІЩАНСЬКА 

 


