
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 
 

04 лютого 2021 р.                                             Київ                                                                 № 74-р 
 

Про надання дозволу 

на концентрацію 
 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАЙДЕНТ ГЕОІНВЕСТ УКРАЇНА» (далі – 

ТОВ «ТРАЙДЕНТ ГЕОІНВЕСТ УКРАЇНА») (м. Київ) та приватного акціонерного 

товариства «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН «УКРНАФТІНВЕСТ» (далі –                      

ПрАТ «НВК «УКРНАФТІНВЕСТ») (м. Київ) про надання дозволу ТОВ «ТРАЙДЕНТ 

ГЕОІНВЕСТ УКРАЇНА» на придбання акцій ПрАТ «НВК «УКРНАФТІНВЕСТ»,  
 

ВСТАНОВИВ: 
 

Концентрація полягає у придбанні ТОВ «ТРАЙДЕНТ ГЕОІНВЕСТ УКРАЇНА» акцій 

ПрАТ «НВК «УКРНАФТІНВЕСТ», що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у 

вищому органі управління товариства. 

 
Відповідно до наданої заявниками інформації: 
 

ПрАТ «НВК «УКРНАФТІНВЕСТ» здійснювало діяльність із геологорозвідки.                         

Із серпня 2020 року товариство не здійснює господарської діяльності. У серпні 2004 року 

товариством отримано дозволи на геологічне вивчення надр, у т. ч. на дослідно-промислову 

розробку з подальшим правом промислової експлуатації (діяльність із геологорозвідки) у 

таких регіонах України: частина Білгород-Дністровського, Татарбунарського та Саратського 

районів Одеської області. Вказані дозволи дійсні до 2024 року. (інформація з обмеженим 

доступом); 

контроль над ПрАТ «НВК «УКРНАФТІНВЕСТ» здійснюють дві фізичні особи – 

громадяни України, які виступають продавцями акцій ПрАТ «НВК «УКРНАФТІНВЕСТ»; 
 

фізична особа – громадянин України пов’язаний відносинами контролю із:  

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

управління корпоративними правами суб’єктів господарювання, надання послуг фумігації, 

надання ресторанних послуг та послуг мобільного харчування;  

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

господарської діяльності; 

суб’єктом господарювання – нерезидентом України, який не здійснює господарської 

діяльності на території України; 

фізичними особами – громадянками України; 

фізична особа – громадянка України пов’язана відносинами контролю із: 

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

діяльності; 

фізичною особою – громадянином України; 

після здійснення концентрацій відносини контролю між ПрАТ «НВК 

«УКРНАФТІНВЕСТ» та суб’єктами господарювання, пов’язаними з ним відносинами 

контролю, будуть припинені; 
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ТОВ «ТРАЙДЕНТ ГЕОІНВЕСТ УКРАЇНА» не здійснює господарської діяльності; 
ТОВ «ТРАЙДЕНТ ГЕОІНВЕСТ УКРАЇНА» пов’язане відносинами контролю із: 

суб’єктами господарювання – резидентами України, які мають дозволи на геологічне 

вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ 

вуглеводнів із подальшим видобуванням нафти й газу на території Богодухівського, 

Краснокутського та Коломацького районів Харківської області. (інформація з обмеженим 

доступом); 

іншими суб’єктами господарювання – резидентами України, які здійснюють 

діяльність із: здавання в оренду комерційної (офісної, торговельної) нерухомості в межах              

міста Києва та Київської обл.; здавання в оренду комерційної (складської) нерухомості в 

межах Київської області; здавання в оренду комерційної (офісної, складської) нерухомості в 

межах Дніпропетровської області; продажу нерухомого майна; здавання в оренду машин, 

устаткування й товарів (спеціалізованої техніки: тракторів, коне возів, тощо; обладнання для 

готельного та ресторанного бізнесу; обладнання для утримання та догляду за кіньми); 

діяльність заміського парково-готельного комплексу та кінноспортивного клубу «Equides 

Club»; роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах продуктами харчування, напоями 

та тютюновими виробами в межах міст Києва та Одеси, а також Київської області; діяльність 

у сфері телевізійного мовлення та інформаційних агентств у межах всіх областей України 

(телеканал транслюється через супутник по всій території України); виробництва кіно- та 

відеофільмів, телевізійних програм; надання ресторанних послуг та послуг мобільного 

харчування в межах Київської області;  
суб’єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, які не 

здійснюють господарської діяльності на території України; 

фізичними особами – громадянами України;  
 

 

разом з цим,  

фізична особа – громадянин України, яка пов’язана відносинами контролю із                       

ТОВ «ТРАЙДЕНТ ГЕОІНВЕСТ УКРАЇНА», разом із двома фізичними особами – 

громадянами України здійснюють спільний контроль над ТОВ «АТБ МАРКЕТ» та 

суб’єктами господарювання, пов’язаними з ним відносинами контролю (далі – Група АТБ). 

Група АТБ здійснює діяльність переважно із: надання послуг організації роздрібної торгівлі 

в неспеціалізованих магазинах переважно продовольчими товарами; виробництва та 

реалізації м’яса, м’ясних, ковбасних та кондитерських виробів; надання: спортивних послуг; 

послуг перевезення вантажів автомобільним транспортом; послуг громадського харчування; 

складських послуг; інжинірингової діяльності у сфері будівництва; здавання в оренду 

комерційної нерухомості. Разом із цим Група АТБ не здійснює діяльності на задіяному в 

результаті концентрації ринку геологорозвідки та/або суміжних ринках; 

співвласники Групи АТБ не здійснюють спільно або узгоджено господарську 

діяльність, у тому числі не чинять впливу на господарську діяльність інших суб’єктів 

господарювання, за винятком Групи АТБ, по відношенню до якої вони є контролюючими 

співвласниками та виключно щодо якої вони чинять спільний контроль. 

 

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 
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21 березня 2002 року за № 284/6572  (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету 

України від  21.06.2016  № 14-рп), Антимонопольний комітет України  

 

                                                       ПОСТАНОВИВ: 

 

1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «ТРАЙДЕНТ 

ГЕОІНВЕСТ УКРАЇНА» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 42436314) на 

придбання акцій приватного акціонерного товариства «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ 

КОНЦЕРН «УКРНАФТІНВЕСТ» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної                            

особи 22908289), що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі 

управління товариства. 

2. Концентрація може бути здійснена протягом 24 місяців. 

 

 

Голова Комітету                                                                                            О. ПІЩАНСЬКА 

 


