
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

28 січня 2021 р.                                                  Київ                                                               № 50-р 

 

Про результати розгляду  

справи про концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши справу № 128-25/15-20-ЕК про 

концентрацію у вигляді придбання компанією «Lovitia Investments Ltd»  

(м. Лімасол, Кіпр) акцій приватного акціонерного товариства «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ»  

(далі – ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ») (м. Харків, Україна), 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

1. Предмет справи 

(1) Концентрація у вигляді придбання компанією «Lovitia Investments Ltd» акцій, що 

забезпечують перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління  

ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ». 

 

2. Кваліфікація дій 

(2) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» концентрацією визнається, зокрема, безпосереднє або 

опосередковане набуття у власність часток (акцій, паїв), що забезпечує перевищення 

25 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта 

господарювання. Отже, заявлена дія, відповідно до вказаної статті, є концентрацією.  

 

(3) Відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин 

контролю, за підсумками 2018 року перевищують порогові значення, визначені 

частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

 

3. Учасники концентрації 

(4) Компанія «Lovitia Investments Ltd» (відповідно до сертифіката зміни назви               

компанії – нова назва «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD») – суб’єкт 

господарювання, який придбає акції. 

(5) ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» – суб’єкт господарювання, акції якого придбаються. 

 

4. Процесуальні дії 

(6) До Антимонопольного комітету України (далі – Комітет) надійшла заява 

уповноваженого представника компанії «Lovitia Investments Ltd» (м. Лімасол, Кіпр) 

та ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» від 13.08.2020 № 2020-Aug-13-AMC-KEZ 

(зареєстрована в Комітеті 17.08.2020 за № 15-01/317-ЕКк) про надання дозволу 

компанії «Lovitia Investments Ltd» на придбання акцій  

ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ», що забезпечує перевищення 25  відсотків голосів у 

вищому органі управління товариства. 
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(7) У зв’язку з виявленими в поданих у заяві матеріалах підставами для заборони 

концентрації, а саме, існування можливості настання негативних наслідків від 

конгломератної концентрації, зокрема, можливості посилення ринкової влади 

суб’єкта господарювання, до групи якого входять/чи входитимуть учасники 

концентрації після її завершення, отже, зазначені концентрації за певних умов 

можуть призвести до суттєвого обмеження конкуренції на ринках електричної 

енергії, розпорядженням першого заступника Голови Антимонопольного комітету 

України Музиченко О. від 30.09.2020 № 02/274-р розпочата справа                                    

№ 128-25/15-20-ЕК про концентрацію у вигляді придбання компанією «Lovitia 

Investments Ltd» акцій ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ», що забезпечує перевищення 

25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства. 

 

(8) Одночасно зі справою про концентрацію № 128-25/15-20-ЕК у вигляді придбання 

компанією «Lovitia Investments Ltd» акцій ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ», що 

забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління 

товариства, також розпорядженням першого заступника Голови Антимонопольного 

комітету України Музиченко О. від 30.09.2020 № 02/275-р розпочата справа  

№ 128-25/16-20-ЕК про концентрацію у вигляді придбання компанією «Lovitia 

Investments Ltd» акцій АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», що забезпечує перевищення  

25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства. 

 

(9) Листом від 02.10.2020 № 128-25/02-13452 уповноваженим представникам заявників 

направлено копії розпоряджень про початок розгляду справ про концентрацію. 

(10) Листом від 26.10.2020 № 128-25/02-14498 уповноваженим представникам заявників 

направлено запит про надання інформації щодо вичерпного переліку відносин 

контролю компанії «Lovitia Investments Ltd». 

 

5. Інформація про учасників концентрації 

(11) За інформацією заявників: 

(12) об’єктом придбання за заявленою концентрацією є акції  

ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ», яке здійснює господарську діяльність із постачання 

електричної енергії споживачам у межах Харківської області; 

(13) Акціонерами ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» є: 

(14) Фонд державного майна України, за рахунок володіння 65,0010 відсотками акцій в 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»; 

(15) компанія «INTER GROWTH INVESTMENTS LIMITED» (м. Лімасол, Республіка 

Кіпр), яка після здійснення концентрацій вийде зі складу акціонерів.  

(16) Контроль над компанією «INTER GROWTH INVESTMENTS LIMITED» здійснює 

фізична особа – громадянин Російської Федерації.  

(17) Разом із тим володіння компанією «INTER GROWTH INVESTMENTS LIMITED» 

міноритарним пакетом акцій, що перевищує 25 відсотків у статутному капіталі  

ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» та є об’єктом придбання, не надає можливості 

призначати більше половини посад членів наглядових рад та/або дирекцій 

товариства, а займання представниками компанії «INTER GROWTH INVESTMENTS 

LIMITED» посад у наглядових радах та/або дирекціях товариства не дає можливості 

здійснювати контроль або негативний вплив на господарську діяльність товариства.  

(18) У зв’язку із цим у ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» відсутні відносини контролю з 

компанією «INTER GROWTH INVESTMENTS LIMITED» та будь-якими суб’єктами 

господарювання, що пов’язані відносинами контролю з компанією «INTER 

GROWTH INVESTMENTS LIMITED», у розумінні статті 1 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції», у тому числі з фізичною особою – громадянином 

Російської Федерації. 
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(19) Покупцем за заявленою концентрацією є компанія «SMART HOLDING (CYPRUS) 

LTD» (колишня назва компанії – «Lovitia Investments Ltd»), що не здійснює 

діяльності на території України та пов’язана відносинами контролю із суб’єктами 

господарювання – нерезидентами та резидентами України, які разом утворюють 

Групу Смарт-Холдинг; 

(20) до складу Групи Смарт-Холдинг входять: 

(21) суб’єкти господарювання – резиденти України, які здійснюють діяльність із 

видобування вуглеводнів (природного газу); виробництва скрапленого 

вуглеводневого газу; надання послуг із лабораторії щодо дослідження свердловин; 

оптової торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 

консультування з питань комерційної діяльності й керування; надання фінансової 

допомоги; купівлі та продажу власного нерухомого майна; надання в оренду й 

експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; допоміжного 

обслуговування наземного транспорту (послуги паркування); надання готельних та 

ресторанних послуг, надання послуг мобільного харчування; оптової торгівлі 

трубами насосно-компресорними, бурильними трубами, обладнанням і матеріалами, 

пов’язаними з нафтогазовою промисловістю; проведення технічних випробувань та 

досліджень, а саме: фізичних, хімічних, інших випробувань щодо всіх видів 

матеріалів, які підлягають аналізу; консультування з питань інформатизації, 

оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах й пов’язану з ними 

діяльність; надання сервісних послуг (секретарських послуг), експлуатаційних 

послуг, клінінгових послуг; бухгалтерських послуг обліку й аудиту; консультування 

з питань оподаткування; надання послуг щодо обробки вантажів, завантаження, 

розвантаження, експедирування, вагового та якісного контролю; надання в оренду 

спеціалізованих складських приміщень; надання послуг резидентам індустріального 

парку з постачання енергоресурсів, води тощо; будування суден і плавучих 

конструкцій; ремонту й технічного обслуговування суден і човнів; допоміжного 

обслуговування водного транспорту; виготовлення й монтажу металоконструкцій; 

обробки вантажів; виробництва виробів, тари, будівельних виробів із пластмаси; 

виробництва виробів із деревини; неспеціалізованої оптової торгівлі; надання 

транспортних послуг; надання в оренду автомобілів і повітряних транспортних 

засобів; надання банківських та фінансових послуг; вирощування та продажу 

сільськогосподарської продукції; продуктів харчування; надання в оренду рухомого 

майна; інвестиційну діяльність на ринку цінних паперів тощо;  

(22) інші суб’єкти господарювання – резиденти України, які не здійснюють 

господарської діяльності; 

(23) суб’єкт господарювання – нерезидент України, який здійснює діяльність на території 

України з надання консультаційних послуг; 

(24) інші суб’єкти господарювання – нерезиденти України, які не здійснюють 

господарської діяльності на території України; 

(25) бенефіціарним власником Групи Смарт-Холдинг є фізична особа – громадянин 

України. 

 

6. Ринок, на якому відбувається концентрація 

(26) Під час розгляду справи встановлено, що ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ»  здійснює 

господарську діяльність із постачання електричної енергії споживачам у межах 

Харківської області. 

 

(27) Разом із тим, під час розгляду справ про концентрацію, Антимонопольним 

комітетом України встановлено: 

 

(28) компанія «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD», з урахуванням відносин контролю, 

не здійснює господарської діяльності на ринках електричної енергії, у тому числі 
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фізична особа-громадянин України, як кінцевий бенефіціар компанії «SMART 

HOLDING (CYPRUS) LTD», не пов’язаний відносинами контролю (прямо або 

опосередковано, чи через пов’язаних осіб, у тому числі за рахунок суміщення посад) 

із суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність із виробництва, розподілу, 

постачання електроенергії на території України в цілому чи в окремих її регіонах; 

 

(29) придбання компанією «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD» акцій  

ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» у недержавного акціонера, компанії «INTER 

GROWTH INVESTMENTS LIMITED», у розмірі, що забезпечує перевищення                    

25 відсотків голосів у вищому органі управління зазначених товариств, не забезпечує 

компанії «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD» набуття контролю над  

ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ». 

 

7. Висновки 

(30) Враховуючи, що компанія «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD», з урахуванням 

відносин контролю, та ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» здійснюють діяльність на 

території України на різних, не суміжних, товарних ринках, 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», статтями 25 і 31 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» та підпунктом 1 пункту 9 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 компанії «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD» (м. Лімасол, Кіпр) на 

придбання акцій приватного акціонерного товариства «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» (м. Харків, 

Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 42206328), що забезпечує перевищення  

25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства. 

 

 

 

Голова Комітету        О. ПІЩАНСЬКА 


