
 

 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 

 
30 грудня 2021 р.                                             Київ                                                         №  764-р 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 
 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника 

компанії «ОРІЄНТАЛ ОПАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД [ORIENTAL OPAL INVESTMENTS 

LIMITED]» (м. Лімасол, Кіпр) і ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«Ю.ЕН.ПІ ТРЕЙДІНГ» (далі – ТОВ «Ю.ЕН.ПІ ТРЕЙДІНГ») (м. Київ, Україна) про надання 

дозволу компанії «ОРІЄНТАЛ ОПАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД [ORIENTAL OPAL 

INVESTMENTS LIMITED]» на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Ю.ЕН.ПІ 

ТРЕЙДІНГ», що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління 

товариства, 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрацію буде здійснено шляхом придбання компанією «ОРІЄНТАЛ ОПАЛ 

ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД [ORIENTAL OPAL INVESTMENTS LIMITED]» частки у 

статутному капіталі ТОВ «Ю.ЕН.ПІ ТРЕЙДІНГ», що забезпечує досягнення 50 відсотків 

голосів у вищому органі управління товариства.  

 

За інформацією заявників: 

ТОВ «Ю.ЕН.ПІ ТРЕЙДІНГ» здійснює діяльність із торгівлі виробами з 

пінополіуретану; 

ТОВ «Ю.ЕН.ПІ ТРЕЙДІНГ» пов’язане відносинами контролю із: 

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

торгівлі пінополіуретаном;  виробництва та реалізації пінополіуретану, виробів із 

пінополіуретану; консалтингу; 

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

надання в оренду офісних і торгових приміщень, а також об’єктів житлової нерухомості; 

послуг з утримання нерухомості – прибирання; виробництва та реалізації виробів із 

деревини; 

нерезидентами України, які не здійснюють діяльності на території України; всі разом 

утворюють Групу Об’єкта придбання; 

кінцевим бенефіціарним власником Групи Об’єкта придбання є громадянин України. 

 

Компанія «ОРІЄНТАЛ ОПАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД [ORIENTAL OPAL 

INVESTMENTS LIMITED» не здійснює господарської діяльності, володіє корпоративними 

правами українських компаній; 

компанія «ОРІЄНТАЛ ОПАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД [ORIENTAL OPAL 

INVESTMENTS LIMITED» пов’язана відносинами контролю із суб’єктами 

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

офісних і торгових приміщень, а також об’єктів житлової нерухомості (в межах міста 
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Запоріжжя); посередницьку діяльність на медіаринку  (купівля та продаж прав на 

використання медіапродукції); всі разом утворюють Групу Покупця; 

          кінцевим бенефіціарним власником Групи Покупця є громадянин Росії; 

під спільним контролем Групи Об’єкта придбання, Групи Покупця та третіх осіб 

знаходяться товариство з обмеженою відповідальністю «УКРДАТАКОМ», товариство з 

обмеженою відповідальністю «САНЛАЙН.НЕТ.ЮА», товариство з обмеженою 

відповідальністю «ПРОЛАЙН.ТМ», товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕЛЬТА-

НЕТ» (усі – м. Київ), які є інтернет-провайдерами. 

 

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 компанії «ОРІЄНТАЛ ОПАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД [ORIENTAL 

OPAL INVESTMENTS LIMITED]» (м. Лімасол, Кіпр) на придбання частки у статутному 

капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ю.ЕН.ПІ ТРЕЙДІНГ» 

(м. Київ, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 42601935), що забезпечує 

досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства. 

 

 

Голова Комітету                                                                                       Ольга ПІЩАНСЬКА 

 


