
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

 
18 лютого 2021 р.                                                     Київ                                                       № 112-р 

 

 

Про надання дозволу  

на концентрацію 

 

 Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника 

компаній «The Goldman Sachs Group, Inc.», «BlackRock Alternatives Management, LLC» 

(обидві – м. Нью-Йорк, США), «Ninteenth Investment Company LLC» (м. Абу-Дабі, Об’єднані 

Арабські Емірати), «Calisen plc» (м. Манчестер, Англія, Сполучене Королівство) про надання 

дозволу компанії «The Goldman Sachs Group, Inc.» разом із компаніями «Ninteenth Investment 

Company LLC» та «BlackRock Alternatives Management, LLC» на опосередковане набуття 

контролю над компанією «Calisen plc», 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає в опосередкованому набутті компанією «The Goldman Sachs 

Group, Inc.» разом із компаніями «Ninteenth Investment Company LLC» та «BlackRock 

Alternatives Management, LLC» контролю над компанією «Calisen plc». 

 

 

Відповідно до наданої заявниками інформації: 

компанія «Calisen» здійснює діяльність із постачання засобів вимірювання (лічильників 

електроенергії та газу). Компанія «Calisen» не здійснює господарської діяльності на території 

України; 

компанія «Calisen» разом із компаніями, що пов’язані з нею відносинами контролю, 

утворюють групу компаній KKR (далі – Група KKR);  

на території України Група KKR здійснює діяльність із: надання мультимедійних 

послуг; постачання програмного забезпечення для управління інформаційними технологіями 

та управлінням сервером, а також супутніх послуг; виробництва програмного забезпечення 

для залучення клієнтів, що надає аналітичну інформацію для стимулювання росту через 

контактні центри обслуговування клієнтів; надання послуг модернізації господарської 

діяльності за допомогою, налаштованого управління сервісом, автоматизації та звітності по 

всьому підприємству; програмного забезпечення; розробки, виробництва та реалізації 

високотехнологічних рішень і комплектувальних, що використовуються для здійснення робіт 

із підйому, оснащення, а також навантаження і розвантаження матеріалів; постачання 

інформації про ринок та споживачів у низці галузей; постачання мультимодальних систем 

багаторазового використання, відомих як контейнери середньої місткості для сипучих 

вантажів; виробництва та реалізації ліжок, матраців та супутніх товарів; виробництва та 

реалізації твердих та надтвердих матеріалів, базових матеріалів преміум-класу, компонентів 

інструментів, інжинірингової продукції та технологічних інструментів і рішень для 

промислового застосування; виробництва й реалізації різних фармацевтичних препаратів, 

рослинних засобів та активних фармацевтичних компонентів; виробництва й реалізації 
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поліестерної крихти та поліестерної плівки; дослідження, розробки, вирощування, переробки 

та реалізації свіжих і консервованих їстівних грибів; виробництва й реалізації 

електроінструментів та інструментів для охорони здоров’я; виробництва й реалізації 

спеціальних хімічних речовин, комплектувальних та систем для автомобільного сектору; 

реалізації вітамінів, мінералів, рослинних, спортивних та активних харчових добавок; 

виробництва та реалізації ПЕТ-заготовок, пляшок та пластикових контейнерів для їжі, 

хімікатів, домашніх фруктових напоїв, карбонатних та мінеральних вод, а також бочок для 

пива та вина й кулерів для води;  розробки, виробництва й реалізації медичних приладів та 

сервісів у формі діагностичних приладів для лабораторної діагностики, приладів та послуг 

для медико-біологічної промисловості; надання послуг у сфері розмовного аудіоконтенту та 

технологій розподілу цифрового контенту; надання туристичних послуг; реалізації товарів 

особистої гігієни; надання послуг прямих відео трансляцій на замовлення, що транслюються 

через мережу Інтернет; 

після здійснення концентрацій відносини контролю між компанією «Calisen» та 

Групою KKR будуть припинені; 

 

компанія «The Goldman Sachs Group, Inc.» здійснює діяльність з управління 

корпоративними правами суб’єктів господарювання, пов’язаних із нею відносинами 

контролю, та входить до складу Групи «GS»; 

Група «GS» здійснює діяльність на території України із: реалізації товарів для 

офсетного друку та хімічних речовин для друкарського цеху, друкарських чорнил, товарів 

для флексографічного друку; реалізації навігаційного обладнання, обладнання для пошуку 

риби та додатків, які використовуються в морській галузі; виробництва бісквітів, замінників 

хліба та тостів; розробки програмного забезпечення; надання онлайн-послуг у плануванні 

подорожей; реалізації продукції для лікування пухирів, натоптишів, мозолів, наростів та 

тріщин шкіри на ногах; реалізації соєвого білка для харчування тварин; реалізації предметів 

ісламської моди для жінок; реалізації власної програмної платформи; надання послуг 

оператора центру обробки даних із власною телекомунікаційною інфраструктурою; надання 

телекомунікаційних послуг; 

 

разом із цим Група «GS» разом із суб’єктами господарювання, що утворюють Групу 

компаній «DCI», контролюють суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність із 

надання в оренду комерційної (офісної і торгової) нерухомості в місті Києві та діяльність із 

надання послуг управління нерухомістю; 

 

компанія «BlackRock Alternatives Management, LLC» здійснює діяльність із управління 

інвестуванням,управління активами та надає консультативні послуги щодо інвестування; 

компанія «BlackRock Alternatives Management, LLC» разом з іншими суб’єктами 

господарювання, пов’язаними відносинами контролю, утворює Групу компаній «BlackRock». 

Група компаній «BlackRock» здійснює діяльність на території України із: виготовлення та 

реалізації парфумів; розвитку бренда, маркетингу та розваг; 

 

компанія «Ninteenth Investment Company LLC» разом з іншими суб’єктами 

господарювання, пов’язаними відносинами контролю, утворює Групу компаній Mubadala, 

яка здійснює діяльність на території України в галузі супутникового зв’язку та діяльність із 

реалізації мастильних матеріалів і морепродуктів; 

Група Mubadala контролюється урядом емірату Абу-Дабі Об’єднаних Арабських 

Еміратів. 

 

Заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження 

конкуренції на товарних ринках України. 
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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 «The Goldman Sachs Group, Inc.» (м. Нью-Йорк, США) разом із 

компаніями «Ninteenth Investment Company LLC» (м. Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати) 

та «BlackRock Alternatives Management, LLC» (м. Нью-Йорк, США) на опосередковане 

набуття контролю над компанією «Calisen plc» (м. Манчестер, Англія, Сполучене 

Королівство). 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                                   О. ПІЩАНСЬКА  

 


