
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 
25 березня  2021 р.                                        м. Київ                                                            № 171-р 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 
 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників  

товариства з обмеженою відповідальністю «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» (далі – 

ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість») (м. Київ) і державного підприємства 

спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (далі − ДП «Укрспирт»)                        

(м. Бровари, Київська обл.) про надання дозволу на придбання окремого майна 

Мартинівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» (далі −  

Мартинівське МПД  ДП «Укрспирт»), 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Заявлена концентрація полягає в придбанні  ТОВ «СКН «Сучасна комерційна 

нерухомість» окремого майна Мартинівського МПД ДП «Укрспирт», яке розташоване за 

адресою:  23134, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мартинівка, вул. М. Яжука, 20. 

 

За інформацією заявників: 

Мартинівське МПД ДП «Укрспирт» не здійснює господарської діяльності з 2017 року. 

Планується, що буде здійснювати діяльність із виробництва етилового спирту; 

ДП «Укрспирт» та суб’єкти господарювання, які пов’язані з ним відносинами 

контролю, разом становлять Групу Продавця; 

відносини контролю Групи Продавця та об’єкта придбання після здійснення 

концентрації будуть припинені; 

 

ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» здійснює діяльність з організації 

будівництва будівель; купівлі-продажу майна та здачі в оренду; 

ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» пов’язане відносинами контролю із: 

субʼєктом господарювання – резидентом України, які здійснює діяльність із надання 

факторингових послуг; 

субʼєктами господарювання – резидентами України, які не здійснюють господарської 

діяльності; 

фізичною особою – підприємцем громадянином України, який здійснює діяльність у 

сфері права (протягом 2019 - 2020 років не здійснював діяльності), та є кінцевим 

бенефіціарним власником Групи покупця. 

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 
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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 товариству з обмеженою відповідальністю «СКН «Сучасна комерційна 

нерухомість» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 43493745) на придбання 

окремого майна  Мартинівського місця провадження діяльності та зберігання спирту, яке 

розташоване за адресою:  23134, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Мартинівка,                          

вул. М. Яжука, 20,  державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості 

«Укрспирт»  (м. Бровари, Київська обл., ідентифікаційний код юридичної особи 37199618). 

 

 

 

В. о. Голови Комітету                                                                                     Н. БУРОМЕНСЬКА  


