
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 
11 березня  2021 р.                                               Київ                                                        № 137-р 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 
 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

компанії «ASTRELLA HOLDINGS LIMITED»  (м. Нікосія, Кіпр) і товариства з обмеженою 

відповідальністю виробничої компанії «ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ» (далі – 

ТОВ ВК «ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ») (м. Дніпро, Україна)  про надання 

дозволу компанії «ASTRELLA HOLDINGS LIMITED» на придбання частки у статутному 

капіталі ТОВ ВК «ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ», 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає у придбанні компанією «ASTRELLA HOLDINGS LIMITED» 

частки у статутному капіталі ТОВ ВК «ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ», що 

забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства. 

 

За інформацією заявників: 

ТОВ ВК «Гірничодобувна промисловість» здійснює  діяльність з видобування та 

реалізації вапняку звичайного і доломіту сирого; 

ТОВ ВК «Гірничодобувна промисловість» пов’язане відносинами контролю лише із 

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

видобування та реалізації вапняку звичайного, доломіту сирого; 

 

компанія «ASTRELLA HOLDINGS LIMITED» здійснює діяльність з управління 

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

контролю, та не здійснює діяльності з виробництва, придбання та реалізації товарів (робіт, 

послуг) на території України; 

компанія «ASTRELLA HOLDINGS LIMITED» входить до складу групи суб’єктів 

господарювання (далі – Група Покупця), а саме:  

 резидентами України, які здійснюють діяльність із: виробництва турбін вітряних, які 

використовуються для виробництва (генерації) енергії електричної в промислових обсягах; 

управління належними їм активами, головних управлінь (хед-офісів); з генерації електричної 

енергії; здавання під найм (в оренду) залізничних транспортних засобів (вантажних 

залізничних вагонів); надання послуг з організації залізничних вантажних перевезень; 

оптової торгівлі брухтом чорних металів; виготовлення та обробки вісей для залізничного 

транспорту; виробництва сталевого прокату; виробництва феросплавів; консультування з 

питань комерційної діяльності й керування; факторингу; надання послуг у сфері права; 

резидентами України, які не здійснюють господарської діяльності; 

нерезидентом України, який за договором комісії надає залізничні вагони 

українському оператору, який у свою чергу використовує їх для перевезення вантажів на 

території України; 
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нерезидентами України, які не здійснювали діяльності з виробництва, придбання, 

реалізації товарів (робіт, послуг) на території України; 

власниками Групи покупця є фізичні особи − громадяни України. 

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  

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

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

 

ПОСТАНОВИВ: 

 

Надати дозвіл компанії «ASTRELLA HOLDINGS LIMITED»  (м. Нікосія, Кіпр) на 

придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю 

виробничої компанії «ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ» (м. Дніпро, Україна, 

ідентифікаційний код юридичної особи 31261769), що забезпечує перевищення                      

50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                            О. ПІЩАНСЬКА 

 

 

 

 


