
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 
 

 

 
25 березня 2021 р.                                             Київ                                                              № 175-р 
 

 

 
 

Про надання дозволу  

на концентрацію 
 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву про надання дозволу компанії 

«Elementum (Ukraine) II Limited» (м. Лондон, Англія) на придбання частки в статутному 

капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Арцизька ВЕС-2» (смт Суворове, 

Одеська область, Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі 

управління товариства,   

 

ВСТАНОВИВ: 

 

  Концентрація полягає у придбанні компанією «Elementum (Ukraine) II Limited» частки 

в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Арцизька ВЕС-2»,  що 

забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства. 

 
За інформацією заявників: 

товариство з обмеженою відповідальністю «Арцизька ВЕС-2» планує здійснювати 

діяльність із генерації електричної енергії за допомогою вітрової електростанції та пов’язане 

відносинами контролю із товариствами з обмеженою відповідальністю «Арцизька ВЕС»             

(м. Арциз, Одеська область) та «Кілійська ВЕС» (м. Кілія, Одеська область); 

кінцевим бенефіціарним власником товариств з обмеженою відповідальністю 

«Арцизька ВЕС», «Арцизька ВЕС-2» та «Кілійська ВЕС» є фізична особа – громадянин 

України, який також контролює інших суб’єктів господарювання, резидентів та нерезидентів 

України, що разом утворюють групу Продавця; 

 після здійснення концентрації, відносини контролю між товариством з обмеженою 

відповідальністю «Арцизька ВЕС-2» та групою Продавця будуть припинені; 

 

компанія «Elementum (Ukraine) II Limited» здійснює діяльність з управління 

корпоративними правами суб’єктів господарювання, які пов’язані з нею відносинами 

контролю, та входить до складу групи «VR»; 

на території України група «VR» здійснює діяльність, зокрема, із: генерації 

електричної енергії за допомогою сонячних фотоенергетичних електростанцій; інвестицій в 

українські боргові цінні папери та кредити; боргового та дольового інвестування; викупу 

кредитів та стягнення прострочених сум; управління електростанціями, які належать групі 

«VR»;  

контроль над групою «VR» здійснює фізична особа – громадянин США та Болгарії. 
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Зазначена 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 «Elementum (Ukraine) II Limited» (м. Лондон, Англія) на 

придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю 

«Арцизька ВЕС-2» (смт Суворове, Одеська область, ідентифікаційний код юридичної особи 

41028792), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління 

товариства. 

 

 

 

В. о. Голови Комітету                                                                                        Н. БУРОМЕНСЬКА 

 


