
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 
 

 

30 грудня 2021 р.                                               Київ                                                            № 759-р 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 
 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА  ІМ. ГОРЬКОГО»  

(далі – ТОВ «АГРОФІРМА  ІМ. ГОРЬКОГО») (м. Київ) та державного підприємства 

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

(м. Бровари, Київська обл.) про надання дозволу на концентрацію, 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає у придбанні ТОВ «АГРОФІРМА  ІМ. ГОРЬКОГО» окремого 

майна Косарського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «УКРСПИРТ» 

(далі – Косарське МПД), яке розташоване за адресами: Черкаська обл., Черкаський р-н,            

с. Косарі, вул. Шкільна (вул. Леніна), 30/18-а; Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Косарі,    

вул. Холодноярська (вул. Кірова) 1; Черкаський р-н, с/рада Косарська; Черкаська обл., 

Черкаський р-н, с. Косарі, вул. Модестова (вул. Жовтнева), 8-А; Черкаська обл.,  

Черкаський р-н, м. Сміла, вул. Соборна (вул. Свердлова), 77; Черкаська обл., Черкаський р-н, 

с. Косарі, вул. Холодноярська (вул. Кірова), 11-Б; Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Косарі,                         

вул. Перемоги, 1, що перебуває на балансі ДП «УКРСПИРТ».  

Таке придбання забезпечить ТОВ «АГРОФІРМА  ІМ. ГОРЬКОГО» набуття контролю 

над частиною суб’єкта господарювання ДП «УКРСПИРТ» – окремим майном  

Косарського МПД. 
 

Відповідно до наданої заявниками інформації: 

Косарське МПД припинило здійснювати господарську діяльність із виробництва 

спирту етилового наприкінці 2020 року;  

власником активів Косарського МПД є ДП «УКРСПИРТ», яке здійснює діяльність із 

дистиляції, ректифікації та змішування спиртних напоїв; 

 

продавцем у концентрації виступило регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях; 

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

контролю разом утворюють Групу Продавця; 

Група Продавця втратить контроль над Косарське МПД після здійснення 

концентрації; 

 

ТОВ «АГРОФІРМА  ІМ. ГОРЬКОГО» здійснює діяльність із вирощування 

(виробництва) зернових, зернобобових культур, насіння олійних культур; 



 

 
 

2 

ТОВ «АГРОФІРМА  ІМ. ГОРЬКОГО» пов’язана відносинами контролю із суб’єктами 

господарювання – резидентами України, які разом утворюють Групу Покупця, яка на 

території України здійснює діяльність, зокрема, з: вирощування зернових культур (крім 

рису), бобових культур і насіння олійних культур, виробництва олії та тваринних жирів, 

управління нерухомим майном (за винагороду або на основі контракту), надання в оренду й 

експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; ремонту і технічного 

обслуговування машин та устаткування промислового призначення, вирощування овочів і 

баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, складського господарства, розведення 

свиней та великої рогатої худоби молочних порід, надання фінансових послуг; 

кінцевим бенефіціарним власником Групи Покупця є фізична особа – громадянин 

України. 

 

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 на придбання товариством з обмеженою відповідальністю 

«АГРОФІРМА ІМ. ГОРЬКОГО» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 30094098) 

окремого майна Косарського місця провадження діяльності та зберігання спирту державного 

підприємства «УКРСПИРТ», яке розташоване за адресами: Черкаська обл., Черкаський р-н, 

с. Косарі, вул. Шкільна (вул. Леніна), 30/18-А; Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Косарі, вул. 

Холодноярська (вул. Кірова) 1; Черкаський р-н, с/рада Косарська; Черкаська обл., 

Черкаський р-н, с. Косарі, вул. Модестова (вул. Жовтнева), 8-А; Черкаська обл.,  

Черкаський р-н, м. Сміла, вул. Соборна (вул. Свердлова), 77; Черкаська обл., Черкаський р-н, 

с. Косарі, вул. Холодноярська (вул. Кірова), 11-Б; Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Косарі, 

вул. Перемоги, 1, що перебуває на балансі державного підприємства «УКРСПИРТ» 

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

 

 

Голова Комітету                                                                                               Ольга ПІЩАНСЬКА 

 

 


