
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 
23 грудня 2021 р.                                             Київ                                                              №  697 -р 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 
 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника  

товариства з обмеженою відповідальністю «БІЛДІН-ГРУП» (далі –  ТОВ «БІЛДІН-ГРУП») 

(м. Одеса) і товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙН ТЕРРА КОМПАНІ» 

(далі – ТОВ «ЮКРЕЙН ТЕРРА КОМПАНІ», Об’єкт придбання) (м. Київ) про надання 

дозволу на  концентрацію, 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрацію буде здійснено шляхом придбання ТОВ  «БІЛДІН-ГРУП» частки у 

статутному капіталі ТОВ «ЮКРЕЙН ТЕРРА КОМПАНІ», що забезпечує перевищення                        

50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.  

 

За інформацією заявників: 

ТОВ «ЮКРЕЙН ТЕРРА КОМПАНІ» створене у 2021 році,  не здійснює діяльності та 

є власником земельних ділянок у місті Одесі, призначених для житлового будівництва; 

ТОВ «ЮКРЕЙН ТЕРРА КОМПАНІ» пов’язане відносинами контролю із суб’єктами 

господарювання-резидентами та нерезидентами України, які утворюють Групу  СМАРТ-

ХОЛДИНГ, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України; 

відносини контролю між Об’єктом придбання та Групою СМАРТ-ХОЛДИНГ після 

концентрації будуть припинені;  

 

ТОВ «БІЛДІН-ГРУП» створене у 2021 році та не здійснює господарської діяльності; 

ТОВ «БІЛДІН-ГРУП» пов’язане відносинами контролю із суб’єктами 

господарювання – резидентами України, які здійснюють діяльність із надання в оренду 

власного нерухомого майна в межах міста Одеси (готельні послуги); 

кінцевим бенефіціарним власником Групи Покупця є громадянин Грузії. 

 

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  



2 

 

 
 

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 «БІЛДІН-ГРУП»                             

(м. Одеса, ідентифікаційний код юридичної особи 44633223) на придбання частки у 

статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙН ТЕРРА 

КОМПАНІ» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 44656582), що забезпечує 

перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.  

 

 

Голова Комітету                                                                                            Ольга ПІЩАНСЬКА 


