
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 
18 березня 2021 р.                                              Київ                                                             № 156-р 

 
 

Про надання дозволу 

на концентрацію 
 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника 

фізичної особи – громадянина України Тігіпко Сергія Леонідовича (далі – Тігіпко С.Л.) і 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕВОТЕК. ІНК» (далі –                  

ТОВ «ЕВОТЕК. ІНК») (м. Київ, Україна) про надання дозволу фізичній особі – громадянину 

України Тігіпку С.Л. на набуття опосередкованого контролю над ТОВ «ЕВОТЕК. ІНК»,  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає у набутті опосередкованого контролю фізичною особою – 

громадянином України Тігіпком С.Л. [через компанію «T.A.S. Overseas Investments Limited» 

(м. Нікосія, Кіпр) або через інший суб’єкт господарювання, пов’язаний з ним відносинами 

контролю] над ТОВ «ЕВОТЕК. ІНК» шляхом придбання частки у статутному капіталі                

ТОВ «ЕВОТЕК. ІНК», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі 

управління товариства. 
 

Відповідно до наданої заявниками інформації: 

 

ТОВ «ЕВОТЕК. ІНК» здійснює діяльність із надання послуг оренди власної 

комерційної (виробничої) нерухомості в межах міста Києва, реалізації гнучких пакувальних 

матеріалів; 

ТОВ «ЕВОТЕК. ІНК» пов’язане відносинами контролю із: 

фізичною особою – громадянином України та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЗАК ПРОМОУШНЗ» (м. Київ, Україна), яке здійснює 

господарську діяльність на території України із надання послуг організації та проведення 

спортивно-масових заходів, змагань та організації тренувальних заходів;  

крім цього, фізична особа – громадянин України, спільно із іншою фізичною              

особою – громадянином України контролюють ТОВАРНУ БІРЖУ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ 

ЗЕМЕЛЬНИЙ АУКЦІОН» (м. Івано-Франківськ, Україна), яка не здійснює господарської 

діяльності та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮНІТІ» (м. Київ, Україна), яке здійснює діяльність із 

управління активами інвестиційних фондів; 

після здійснення концентрації відносини контролю між ТОВ «ЕВОТЕК. ІНК» та 

фізичною особою – громадянином України будуть припинені; 

 

фізична особа – громадянин України Тігіпко С.Л. пов’язаний відносинами контролю 

із фізичними особами – громадянами України і суб’єктами господарювання – резидентами та 

нерезидентами України, які утворюють Групу «ТАС». Група «ТАС» здійснює господарську 

діяльність на території України із: реалізації вагонів; надання послуг: перевезення товару 

автомобільним транспортом, розробки фінансових технологій, фінансових кредитів, 
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інформаційних, фінансових, процесингових, банківських послуг, складського господарства, 

соціальної допомоги, управління нерухомим майном (в межах групи), закладів громадського 

харчування, готельних послуг, туристичних послуг, консультування з питань 

бухгалтерського та податкового обліку, оренди й експлуатації власного чи орендованого 

нерухомого майна (в тому числі в межах групи), страхування; професійної діяльності на 

фондовому ринку; розведення великої рогатої худоби молочних порід; девелоперської 

діяльності; торгівлі: автомобілями та легковими автотранспортними засобами, 

електроенергією, газом через місцеві (локальні) трубопроводи; виробництва та реалізації: 

фармацевтичних препаратів і матеріалів, бетонних розчинів, готових до використання; 

елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, 

сухих будівельних сумішей, блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для 

будівництва, сумішей бітумінозних на основі природних і штучних заповнювачів та з 

асфальтом природним і бітумом як зв’язувальними речовинами, спортивних товарів, чавуну, 

сталі та феросплавів, метизної продукції, залізничних локомотивів і рухомого складу, кузовів 

для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, підіймального та вантажно-

розвантажувального устаткування, машин і устаткування для сільського та лісового 

господарства, металевих баків, резервуарів і контейнерів, дубових брусків, планок та фризів, 

фруктових соків; надання в оренду машин і устаткування; добування та реалізації піску, 

гравію, глин і каоліну, декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та 

глинистого сланцю; оптової торгівлі залізними виробами, водопровідним і опалювальним 

устаткуванням радіаторів і котлів центрального опалення; інвестиційної діяльності; оптової 

торгівлі зерном, тютюном, насінням і кормами для тварин; роздрібної торгівлі лікарськими 

засобами, медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; вирощування 

та реалізації енергетичної верби, тополі для виробництва біомаси; виробництва, 

транспортування та постачання теплової енергії з альтернативних джерел енергії; 

вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. 

 
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 фізичній особі – громадянину України Тігіпку Сергію Леонідовичу 

(реєстраційний номер облікової картки платника податку [персональні дані])на набуття 

опосередкованого контролю над ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕВОТЕК. ІНК» (м. Київ, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 42874645). 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                          О. ПІЩАНСЬКА 

 

 

 

 


