
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 
 

 

18 березня 2021 р.                                            Київ                                                              № 155-р 

 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

компаній «Dartlem Holdings Limited» (далі – компанія «Dartlem»),   «Sandisland Trading and 

Investments Limited» (далі – компанія «Sandisland») і   «Dealbeta Investments  Limited» (далі – 

компанія «Dealbeta») (усі – м. Нікосія, Кіпр) про надання дозволу  на концентрацію,  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає у  набутті компанією «Dartlem» спільного контролю разом із 

компанією «Sandisland» над компанією «Dobrobut Holdings Limited»  (далі – компанія 

«Dobrobut») (м. Лімасол, Кіпр). 

 

Відповідно до наданої заявниками інформації: 

 

компанія «Dobrobut» не здійснює господарської діяльності на території України та 

разом із усіма юридичними та фізичними особами, що пов’язані з нею відносинами 

контролю, утворюють групу компаній «Dobrobut» (далі – Група Dobrobut); 

на території України Група Dobrobut здійснює діяльність через: 

суб’єктів господарювання – резидентів України, які здійснюють діяльність із надання 

медичних послуг у відповідних територіальних межах, та надання в оренду й експлуатацію 

власного чи орендованого нерухомого майна виключно суб’єктам господарювання Групи 

Dobrobut; 

 

контроль над компанією «Dobrobut» здійснюють компанія «Sandisland» 

[безпосередньо та опосередковано] і компанія «Dealbeta» (Продавець); 

 

компанія «Sandisland» разом із усіма юридичними та фізичними особами, що 

пов’язані з нею відносинами контролю (за винятком Групи Dobrobut), утворюють групу 

компаній Sandisland (далі – Група Sandisland); 

на території України Група Sandisland здійснює діяльність через: 

суб’єктів господарювання – резидентів  України, які здійснюють діяльність із 

роздрібної торгівлі: взуттям і шкіряними виробами та медичними й ортопедичними товарами 

в спеціалізованих магазинах; 

кінцевим бенефіціарним власником Групи Sandisland є фізична особа – громадянин 

України; 
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компанія «Dealbeta» разом із усіма юридичними та фізичними особами, що пов’язані з 

нею відносинами контролю (за винятком Групи Dobrobut), утворюють групу компаній  

Horizon Capital  (далі – Група  Horizon Capital); 

після здійснення заявленої концентрації, відносини контролю між Групою Dobrobut та 

Групою Horizon Capital будуть припинені; 

 

компанія «Dartlem» здійснює  в Україні діяльність з торгівлі цінними паперами та 

разом із усіма юридичними та фізичними особами, що пов’язані з нею відносинами 

контролю, утворюють групу компаній Concorde (далі – Група Concorde); 

на території України Група Concorde здійснює діяльність через: 

суб’єктів господарювання – резидентів та нерезидента України, які здійснюють 

діяльність із торгівлі цінними паперами; управління нерухомим майном за винагороду або на 

основі контракту; консультування з питань комерційної діяльності й керування; надання в 

оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; купівлі-продажу 

власного нерухомого майна; здійснення операцій з цінними паперами, включаючи надання 

брокерських послуг; діяльності ресторанів, надання послуг мобільного харчування; 

діяльності спортивних клубів; розміщення на період відпустки та іншого тимчасового 

проживання; надання: послуг з надання доступу до мережі Інтернет, послуг з передачі даних 

в мережі Інтернет, послуг з надання доступу до онлайн-трансляції в мережі Інтернет 

(інтернет радіо), послуг з трансляції цифрового телебачення; послуг з трансляції 

супутникового телебачення, послуг телефонії, послуг колокації та іншу діяльність у сфері 

телекомунікацій; 

кінцевим бенефіціарним власником Групи Concorde є фізична особа – громадянин 

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 

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 «Dartlem Holdings Limited»  (м. Нікосія, Кіпр)  на набуття 

спільного контролю разом із компанією «Sandisland Trading and Investments Limited»                     

(м. Нікосія, Кіпр) над компанією «Dobrobut Holdings Limited» (м. Лімасол, Кіпр). 

 

 

Голова Комітету                                                                                           О. ПІЩАНСЬКА 

 

 


