
 

 

 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 
 

18 лютого   2021 р.                                               Київ                                                          № 111-р 

 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 
 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПО-ФУД» (далі – ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», 

Покупець)  і товариства з обмеженою відповідальністю «ФРОСБІ-М» (далі –                            

ТОВ «ФРОСБІ-М») (обидва − м. Київ), дочірнього підприємства «ГОСПОДАРНИК ПЛЮС» 

(далі – ДП «ГОСПОДАРНИК ПЛЮС»), дочірнього підприємства «РІТЕЙЛ ЦЕНТР» (далі –                      

ДП «РІТЕЙЛ ЦЕНТР»)  (обидва − м.  Ірпінь, Київська обл.), товариства з обмеженою 

відповідальністю «РЕГІОН РІЕЛТІ ГРУП» (далі – ТОВ «РЕГІОН РІЕЛТІ ГРУП»), товариства 

з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ПРОФЕШИНАЛ 

КЛАС» (далі – ТОВ «ВКФ «ПРОФЕШИНАЛ КЛАС»), товариства з обмеженою 

відповідальністю «СУСІД» (далі – ТОВ «СУСІД»), товариства з обмеженою 

відповідальністю «ГОСПОДАРНИК» (далі – ТОВ «ГОСПОДАРНИК»), дочірнього 

підприємства  «СТРОЙ-МАРКЕТ ГРУП» (далі – ДП «СТРОЙ-МАРКЕТ ГРУП»), товариства 

з обмеженою відповідальністю «ДАГМАР – ІНВЕСТ» (далі – ТОВ «ДАГМАР – ІНВЕСТ») і 

товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХМЕНЕДЖМЕНТ» (далі –                             

ТОВ «ТЕХМЕНЕДЖМЕНТ») (усі − м. Київ)  про надання дозволу ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» на 

безпосереднє набуття контролю над активами, які у своїй сукупності забезпечують 

здійснення роздрібної торгівлі переважно споживчими товарами повсякденного попиту і 

належать Групі Фуршет на праві власності та на праві користування, 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає у набутті ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» контролю над активами Групи 

Фуршет, які у своїй сукупності забезпечують здійснення роздрібної торгівлі переважно 

споживчими товарами повсякденного попиту, шляхом:  

[інформація з обмеженим доступом] 

Активи у вигляді об’єктів  нерухомості (магазинів), які  належать Групі Фуршет на 

праві власності, зазначені в таблиці нижче: 

 

[інформація з обмеженим доступом]  

 Інша частина об’єктів нерухомості, які належать Групі Фуршет на праві оренди,  

буде переоформлено на Групу Покупця на підставі договорів про передачу прав та обов’язків 

і внесення змін за договорами оренди: 

[інформація з обмеженим доступом] 
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За інформацією заявників: 

основним видом діяльності Групи Фуршет є здійснення роздрібної торгівлі в 

неспеціалізованих магазинах продуктами харчування та побутовими товарами  

(супермаркети Фуршет); 

крім того, суб’єкти господарювання, які пов’язані відносинами контролю з Групою 

Фуршет, займаються: купівлею та продажем власного нерухомого майна та наданням в 

оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;  управлінням дочірніми 

підприємствами компанії, здійсненням стратегічного та організаційного планування та 

прийняттям рішень; будівництвом житлових та нежитлових споруд; інвестуванням в різні 

сфери економіки з метою отримання і розподілу прибутку між інвесторами; організацією 

будівництва будівель;  роздрібною торгівлею одягом;  діяльністю готелів, ресторанів, 

спортивних клубів; переробленням та консервуванням фруктів і овочів; оптовою торгівлею 

товарами господарського призначення; прісноводним рибництвом (аквакультурою) тощо; 

кінцевими бенефіціарними власниками Групи Фуршет є фізичні  особи – громадяни 

України; 

 

ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» здійснює діяльність із роздрібної торгівлі в неспеціалізованих 

магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 

ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» входить в групу суб’єктів господарювання, повʼязаних 

відносинами контролю із фізичною особою-громадянином України (надалі – Група 

Покупця); 

на території України Група Покупця здійснює діяльність із: роздрібної торгівлі в 

неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими 

виробами; надання послуг у сфері права та спільного інвестування; надання послуг 

роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продовольчим асортиментом та 

продуктами харчування, напоями поза магазинами; оптової торгівлі харчовими продуктами, 

напоями та тютюновими виробами; оптової торгівлі фруктами й овочами; роздрібної торгівлі 

лікарськими засобами та медичними виробами; роздрібної торгівлі телекомунікаційним 

устаткуванням у спеціалізованих магазинах; надання консультаційних послуг з питань 

управління комерційної діяльності й керування; надання інформаційно-консультаційних та 

освітніх, рекламних послуг; надання в оренду автотранспорту та надання логістичних та 

поштових послуг; надання послуг ремонту й технічного обслуговування машин та 

устаткування промислового призначення; надання в оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна; надання послуг громадського харчування в межах міста 

Києва;  виробництва сухарів і сухого печива; виробництва панчішно-шкарпеткових виробів; 

вирощування зернових та овочевих культур, перероблення та консервування фруктів та 

овочів; розведення свійської птиці, прісноводних риб; виробництва продуктів харчування; 

надання туристичних послуг; оптової торгівлі книгами, журналами та газетами; надання  

фінансових та банківських послуг; розведення прісноводних риб та перероблення і 

консервування риби та морепродуктів; надання послуг з трудових ресурсів, комп’ютерного 

програмування; надання послуг інтернет платформи для реалізації товарів та послуг тощо. 

 

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: 

 

Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПО-ФУД»                      

(м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 40720198) на безпосереднє набуття 

контролю над активами – об’єктами нерухомості, обладнанням та товарними залишками, які 

у своїй сукупності забезпечують здійснення роздрібної торгівлі переважно споживчими 

товарами повсякденного попиту, і які знаходяться у Групи Фуршет на праві власності та на 

праві користування. 

 

Голова Комітету                                                                                            О. ПІЩАНСЬКА 


