
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

 
11 березня 2021 р.                                               Київ                                                            № 144-р 

 

 

Про надання дозволу  

на концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

компанії «Dragon Capital Іnvestments Limited» (м. Нікосія, Кіпр) і АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «Ю-БЕЙС» (далі – AT «ЗНВКІФ «Ю-

БЕЙС») (м. Київ) про надання дозволу AT «ЗНВКІФ «Ю-БЕЙС» разом із компанією «Dragon 

Capital Іnvestments Limited» на набуття контролю над товариством з обмеженою 

відповідальністю «ДК БЦ2» (далі – ТОВ «ДК БЦ2») (м. Київ), 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає в набутті AT «ЗНВКІФ «Ю-БЕЙС» разом із                     

компанією «Dragon Capital Іnvestments Limited» контролю над ТОВ «ДК БЦ2». 

 

Відповідно до наданої заявниками інформації: 

AT «ЗНВКІФ «Ю-БЕЙС» пов’язане відносинами контролю із: 

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

надання в оренду комерційної (торговельної, офісної) та житлової нерухомості в межах міста 

Києва; надання послуг охоронної агенції та автомийки; надання ресторанних послуг та 

доставки продуктів харчування в межах міста Києва; надання юридичних послуг; 

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

діяльності; 

AT «ЗНВКІФ «Ю-БЕЙС» контролюється трьома фізичними особами – громадянами 

України; 

 

крім того, фізична особа – громадянин України, спільно з іншою фізичною особою – 

громадянином України контролюють суб’єкт господарювання, який не здійснює 

господарської діяльності та перебуває в стадії припинення; 

у свою чергу, фізична особа – громадянин України, пов’язаний відносинами 

контролю із суб’єктами господарювання, які не здійснюють господарської діяльності; 

 

разом із цим, фізична особа – громадянин України спільно з іншою фізичною особою 

– громадянином України контролюють суб’єкт господарювання, який не здійснює 

господарської діяльності; 

у свою чергу, фізична особа – громадянин України, пов’язаний відносинами 

контролю із суб’єктами господарювання – резидентами України, які не здійснюють 

господарської діяльності; 
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крім того, фізична особа – громадянин України разом з іншою фізичною особою – 

громадянином України контролюють суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність із 

надання інформаційних послуг (інтернет-видання); 

 

 

ТОВ «ДК БЦ2» володіє активами у вигляді єдиного майнового комплексу – 

виробничо-складських приміщень, який знаходиться за адресою: Київська обл.,                               

с. Святопетрівське, вул. Білгородська, буд. 20. Виробничо-складські приміщення 

пристосовані для зберігання фармацевтичної продукції за рахунок спеціального обладнання, 

що в них знаходиться; 

ТОВ «ДК БЦ2» контролюється компанією «Dragon Capital Іnvestments Limited»; 

компанія «Dragon Capital Іnvestments Limited» разом із суб’єктами господарювання – 

резидентами та нерезидентами України, що пов’язані з нею відносинами контролю, 

утворюють Групу «Dragon Capital»; 

на території України Група «Dragon Capital» здійснює діяльність із: торгівлі цінними 

паперами та надання депозитарних послуг на фондовому ринку України, консультування з 

питань комерційної діяльності й керування; надання послуг: управління нерухомим майном, 

консультування з питань комерційної діяльності; надання в оренду комерційної (складської) 

нерухомості в межах міста Київ, Київської та Харківської областей; надання в оренду / 

суборенду комерційної (офісної) нерухомості в межах міста Київ, а також надання в оренду 

комерційної (офісної) нерухомості в межах міст Вінниця та Запоріжжя, надання в оренду 

комерційної (торговельної) нерухомості в межах міст Вінниця, Київ, Львів; здійснення 

будівництва нежитлових та житлових приміщень; надання інформаційно-рекламних, 

консультаційних, фінансових послуг; виробництва та реалізації сільськогосподарської 

техніки, запчастин до сільськогосподарської техніки та її обслуговування; реалізації 

господарчих товарів; видання та продажу журналу «Страна: Новое время» і надання 

рекламних послуг; продажу та надання послуг оренди земельних ділянок у Київській 

області; надання житлово-комунальних послуг у межах Київської області; надання послуг у 

сфері радіомовлення; надання послуги з доступу до сервісу з онлайн-платежів; надання 

послуг теплопостачання в межах міста Київ, виробництва та продажу продуктів харчування; 

оптової реалізації дитячих товарів; розміщення інформації на власних веб-вузлах; 

кінцевим бенефіціарним власником Групи «Dragon Capital» є фізична особа – 

громадянин Чехії. 

 

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 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

«Ю-БЕЙС» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 43620141) разом з компанією 
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«Dragon Capital Іnvestments Limited» (м. Нікосія, Кіпр) на набуття контролю над товариством 

з обмеженою відповідальністю «ДК БЦ2» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної                   

особи 43087740). 

 

 

Голова Комітету                                                                                                   О. ПІЩАНСЬКА  

 


