
  

 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

 
18 березня 2021 р.                                               Київ                                                            № 158-р 

 

Про надання дозволу  

на концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника 

компанії «KORSANDO LIMITED» (м. Лімасол, Кіпр) і товариства з обмеженою 

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

Україна) про надання дозволу компанії «KORSANDO LIMITED» на придбання частки  

у статутному капіталі ТОВ «ПРОФПЕРЕРОБКА», 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає в придбанні компанією «KORSANDO LIMITED» частки  

у статутному капіталі ТОВ «ПРОФПЕРЕРОБКА», що забезпечує перевищення 50 відсотків 

голосів у вищому органі управління товариства. 

 

За інформацією заявників: 

ТОВ «ПРОФПЕРЕРОБКА» здійснює діяльність зі збирання та вивезення твердих 

побутових відходів в м. Києві; 

контроль над ТОВ «ПРОФПЕРЕРОБКА» здійснюють акціонерне товариство «Закритий 

недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мемфіс»  

(далі – АТ «ЗНВКІФ «Мемфіс») (м. Київ) і компанія «KORSANDO LIMITED»; 

 

компанія «KORSANDO LIMITED» здійснює діяльність з управління корпоративними 

правами ТОВ «ПРОФПЕРЕРОБКА», а також діяльність з купівлі-продажу цінних паперів; 

компанія «KORSANDO LIMITED» пов’язана відносинами контролю із суб’єктами 

господарювання – резидентами та нерезидентами України, які разом складають групу 

Korsando, що здійснює в Україні господарську діяльність з: виробництва електроенергії на 

об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії; оптової 

торгівлі паливом; управління корпоративними правами дочірніх суб’єктів господарювання; 

консультування з питань комерційної діяльності й керування; надання послуг у сфері 

інжинірингу, геології та геодезії; управління фондами; фінансування будівництва; 

перероблення та консервування фруктів і овочів; фінансового лізингу; надання в оренду й 

експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна тощо; 

контроль над групою Korsando здійснює фізична особа – громадянин України. 

 

АТ «ЗНВКІФ «Мемфіс» здійснює діяльність з управління корпоративними правами 

суб’єктів господарювання, що пов’язані з ним відносинами контролю, та входить до складу 

групи Мемфіс; 

група Мемфіс, з урахуванням відносин контролю, здійснює в Україні господарську 

діяльність зі: збирання безпечних відходів, вивезення твердих побутових відходів, та 
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надання послуг з захоронення твердих побутових відходів у м. Київ; виробництва 

електроенергії за допомогою відновлювальних джерел енергії; оптової торгівлі твердим, 

рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; управління корпоративними 

правами у підконтрольних суб’єктах господарювання; консультування з питань комерційної 

діяльності й керування; надання послуг головних управлінь; надання в оренду й 

експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна у м. Київ, Київській обл.; надання 

послуг агентства нерухомості, управління нерухомим майном за винагороду або на основі 

контракту; надання послуг мобільного харчування, постачання готових страв для подій; 

будівництва житлових і нежитлових будівель тощо; 

контроль над групою Мемфіс здійснюють фізичні особи – громадяни України. 

 

Заявлена концентрація не призводить до зміни у структурі попиту та пропозиції на 

ринку на якому вона відбувається та не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження 

конкуренції на інших 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 «KORSANDO LIMITED» (м. Лімасол, Кіпр)  

на придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою  

відповідальністю «ПРОФПЕРЕРОБКА» (м. Київ, Україна, ідентифікаційний код юридичної 

особи 41195855), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі 

управління товариства. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                            О. ПІЩАНСЬКА 


