АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
30 листопада 2017 р.

Київ

№ 667-р

Про надання дозволу
на концентрацію
Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників
публічного акціонерного товариства «Сбербанк» (далі – ПАТ «Сбербанк») (м. Київ, Україна)
про надання дозволу ПАТ «Сбербанк» на одержання в управління активів товариства з
обмеженою
відповідальністю
«Маріупольський
Млинкомбінат»
(далі
–
ТОВ «Маріупольський Млинкомбінат») (м. Маріуполь, Донецька обл., Україна) у вигляді
цілісного майнового комплексу,
ВСТАНОВИВ:
Концентрація полягає в одержанні в управління ПАТ «Сбербанк» активів у вигляді
цілісного майнового комплексу ТОВ «Маріупольський Млинкомбінат», який складається з
об’єктів нерухомого майна загальною площею 33 472,2 кв. м, розташований за адресою:
87510, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 50, разом із виробничим обладнанням та
основними засобами.
Активи у вигляді ЦМК ТОВ «Маріупольський Млинкомбінат» будуть набуті в
управління ПАТ «Сбербанк» шляхом звернення стягнень в рахунок погашення
заборгованості за договором про відкриття кредитної лінії та на предмет застави за
договором застави у зв’язку з невиконанням товариством з обмеженою відповідальністю
«ТД «Золотий Урожай» (м. Донецьк, Україна), яке пов’язане відносинами контролю з
ТОВ «Маріупольський Млинкомбінат» (поручитель за договором про відкриття кредитної
лінії), зобов’язань стосовно повернення кредитів за кредитними лініями, відкритими у
ПАТ «Сбербанк».
Відповідно до наданої заявниками інформації:
активи у вигляді ЦМК ТОВ «Маріупольський Млинкомбінат» забезпечують
можливість здійснення господарської діяльності з виробництва продуктів борошномельнокруп’яної промисловості, а також надання послуг приймання, зберігання та первинної
обробки зернових культур (послуг елеватора) у територіальних межах Донецької області.
ПАТ «Сбербанк» входить у групу Сбербанк, яку контролює ПАТ «Сбербанк Росії»
(Російська Федерація), та, з урахуванням відносин контролю, здійснює на території України
діяльність з:
надання банківських послуг (кредитів фізичним та юридичним особам,
обслуговування депозитів фізичних та юридичних осіб); агентських послуг страхування;
надання в оренду комерційної та некомерційної нерухомості в містах Львів, Івано-
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Франківськ, Мукачево, Воловець, Київ та Київській області; оптової торгівлі виробами з
пінопласту; розміщення інформації на веб-вузлах та пов’язану з цим діяльність.
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 публічному акціонерному товариству «Сбербанк» (м. Київ, Україна,
ідентифікаційний код юридичної особи 25959784) на одержання в управління активів у
вигляді цілісного майнового комплексу товариства з обмеженою відповідальністю
«Маріупольський Млинкомбінат» (м. Маріуполь, Донецька обл., Україна, ідентифікаційний
код юридичної особи 31419401), який складається з об’єктів нерухомого майна загальною
площею
33 472,2 кв. м,
розташований
за
адресою:
87510,
Донецька
обл.,
м. Маріуполь, просп. Луніна, 50, разом із виробничим обладнанням та основними засобами,
які забезпечують можливість здійснення господарської діяльності з виробництва продуктів
борошномельно-круп’яної промисловості, а також надання послуг приймання, зберігання та
первинної обробки зернових культур (послуг елеватора) у територіальних межах Донецької
області.
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