
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 
 

 
29 квітня 2021 р.                                              Київ                                                                № 239-р 

 

 
Про надання дозволу 

на концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

фізичної особи – громадянина України Горбуненка Дениса Володимировича та акціонерного 

товариства «Банк Січ» (далі – АТ «Банк Січ») (м. Київ) про надання дозволу фізичній особі – 

громадянину України Горбуненку Денису Володимировичу на придбання акцій АТ «Банк 

Січ»,  

 
ВСТАНОВИВ: 

 
Концентрація полягає у придбанні фізичною особою – громадянином України 

Горбуненком Денисом Володимировичем акцій АТ «Банк Січ», що забезпечує перевищення 

50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства. 
 

 

Відповідно до наданої заявниками інформації: 

 
АТ «Банк Січ» здійснює діяльність із надання банківських та фінансових послуг; 

АТ «Банк Січ» пов’язане відносинами контролю із:  

суб’єктами господарювання – резидентами України, які здійснюють діяльність із: 

надання в оренду комерційної (торговельної) нерухомості в межах м. Новоукраїнка 

Кіровоградської області; надання в оренду комерційної (складської) нерухомості в межах              

м. Херсон; надання в оренду комерційної (офісної) нерухомості в межах м. Києва; 

управління фондами; надання послуг недержавного пенсійного забезпечення; 

консультування з питань комерційної діяльності й керування;  

суб’єктами господарювання – резидентами України, які не здійснюють господарської 

діяльності; 

фізичними особами – громадянами України; 
 

разом з цим, одна із фізичних осіб – громадянин України разом з іншими фізичними  

особами – громадянами України здійснюють спільний контроль над суб’єктами 

господарювання – резидентами України, які здійснюють діяльність на різних товарних 

ринках України та не здійснюють діяльності на ринках банківських та фінансових послуг; 

співвласники суб’єктів господарювання – резидентів України не здійснюють спільно 

або узгоджено господарської діяльності, у тому числі не чинять впливу на господарську 

діяльність інших суб’єктів господарювання, за винятком суб’єктів господарювання – 

резидентів України, по відношенню до яких вони є контролюючими співвласниками та 

виключно щодо яких вони чинять спільний контроль; 
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фізична особа – громадянин України Горбуненко Денис Володимирович пов’язаний 

відносинами контролю із: 

суб’єктом господарювання – резидентом України, який здійснює діяльність салону 

краси; 

суб’єктами господарювання – резидентами України, які не здійснюють господарської 

діяльності; 

фізичними особами – громадянами України; 
 

разом з цим, фізичні особи – громадяни України разом із іншими фізичними             

особами – громадянами України здійснюють спільний контроль над суб’єктами 

господарювання – резидентами України, які здійснюють діяльність на різних товарних 

ринках України, та не здійснюють діяльності на ринках банківських та фінансових послуг; 

співвласники суб’єктів господарювання – резидентів України не здійснюють спільно 

або узгоджено господарської діяльності, у тому числі не чинять впливу на господарську 

діяльність інших суб’єктів господарювання, за винятком суб’єктів господарювання – 

резидентів України, по відношенню до яких вони є контролюючими співвласниками та 

виключно щодо яких вони чинять спільний контроль. 

 

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 Горбуненку Денису 

Володимировичу [реєстраційний номер облікової картки платника податків (інформація з 

обмеженим доступом)] на придбання акцій акціонерного товариства «Банк Січ» (м. Київ, 

ідентифікаційний код юридичної особи 37716841), що забезпечує перевищення 50 відсотків 

голосів у вищому органі управління товариства. 

 

 

Голова Комітету                                                                                            О. ПІЩАНСЬКА 

 


