
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 
11 лютого  2021р.                                                Київ                                                          № 95-р 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 
 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву компанії «Întreprinderea Mixtă 

«ZERNOFF» S.R.L. (м. Кишинів, Республіка Молдова) і державного підприємства спиртової 

та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (далі − ДП «Укрспирт») (м. Бровари, 

Київська обл., Україна)  про надання дозволу компанії «Întreprinderea Mixtă «ZERNOFF» 

S.R.L. на набуття у власність активів − Марилівського місця провадження діяльності та 

зберігання спирту ДП «Укрспирт», 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Заявлена концентрація полягає в набутті компанією «Întreprinderea Mixtă «ZERNOFF» 

S.R.L. контролю над частиною ДП «Укрспирт» − його активами Марилівського місця 

провадження діяльності та зберігання спирту, які розташовані за адресами: Тернопільська 

область, Чортківський р-н, с-ще Нагірянка, вул. Заводська, 1 та вул. Грушевського                 

(вул. Гагаріна Ю.), 41. 

 

За інформацією заявників: 

Марилівське МПД не здійснює господарської діяльності. Планується, що буде 

здійснювати діяльність із виробництва етилового спирту; 

ДП «Укрспирт» та суб’єкти господарювання, які пов’язані з ним відносинами 

контролю, разом становлять Групу Продавця; 

відносини контролю Групи Продавця та об’єкта придбання після здійснення 

концентрації будуть припинені; 

 

компанія «Întreprinderea Mixtă «ZERNOFF» S.R.L. у світі здійснює виробництво 

етилового спирту, комбікорму, отриманого з барди в результаті вилучення, висушування й 

гранулювання твердої фракції (DDGS) та вуглекислого газу, та не здійснює діяльності в 

Україні; 

компанія «Întreprinderea Mixtă «ZERNOFF» S.R.L. разом із суб’єктами 

господарювання, що пов’язані з нею відносинами контролю, становлять групу компаній 

Zernoff (далі – група Zernoff); 

на світовому рівні група Zernoff здійснює діяльність із виробництва етилового спирту, 

комбікорму, отриманого з барди в результаті вилучення, висушування та гранулювання 

твердої фракції (DDGS) та вуглекислого газу; 

група Zernoff не здійснює діяльності в Україні та не здійснювала діяльності в Україні 

протягом 2018 − 2019 років та 9 місяців 2020 року; 

до групи Zernoff входить суб’єкт господарювання – резидент України, який планує 

здійснювати діяльність із дистиляції, ректифікації та змішування спиртних напоїв (спирту 

класу «Люкс»);  
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група Zernoff опосередковано контролюється фізичними особами – громадянами 

Республіки Молдови. 

 

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 компанії «Întreprinderea Mixtă «ZERNOFF» S.R.L. (м. Кишинів, 

Республіка Молдова) на набуття контролю над частиною суб’єкта господарювання  

державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»                        

(м. Бровари, Київська обл., Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 37199618) − 

активами Марилівського місця провадження діяльності та зберігання спирту, які розташовані 

за адресами: Тернопільська обл., Чортківський р-н, с-ще Нагірянка, вул. Заводська, 1 та                         

вул. Грушевського (вул. Гагаріна Ю.), 41. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                            О. ПІЩАНСЬКА 


