АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
16 лютого 2018 р.

Київ

№ 79-р

Про надання дозволу
на концентрацію
Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника
публічного акціонерного товариства «Сбербанк» (далі – ПАТ «Сбербанк») (м. Київ) про
надання дозволу ПАТ «Сбербанк» на набуття у власність активів у вигляді цілісного
майнового комплексу, що належить публічному акціонерному товариству «Туристичновиробнича фірма «Чорне море» (далі – ПАТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море»)
(м. Одеса),
ВСТАНОВИВ:
Концентрація полягає у набутті ПАТ «Сбербанк» у власність (шляхом звернення
стягнення на предмет іпотеки) активів у вигляді цілісного майнового комплексу, який
належить ПАТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» та розташований за адресою:
вул. Пантелеймонівська, 25, м. Одеса.
За інформацією заявників:
цілісний майновий комплекс, який є об’єктом придбання, становить собою частину
будівлі 9-поверхового торговельного комплексу «Новий Привоз» та використовується для
надання готельних послуг у межах міста Одеси;
ПАТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» після здійснення концентрації
втратить будь який контроль над активами;
ПАТ «Сбербанк» здійснює діяльність з надання банківських послуг, агентських
послуг страхування, здавання в оренду нежитлової нерухомості (офісних приміщень) у
межах міста Києва та Київської області;
публічне акціонерне товариство «Сбербанк» пов’язане відносинами контролю з
ПАО «Сбербанк России» (м. Москва, Росія) та суб’єктами господарювання, зареєстрованими
на території України, які здійснюють діяльність із: оптової торгівлі виробами з
пінополістиролу; обробки даних, розміщення інформації на веб-вузлах.
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
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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,
ідентифікаційний код юридичної особи 25959784) на набуття у власність активів у вигляді
цілісного майнового комплексу, що належить публічному акціонерному товариству
«Туристично-виробнича фірма «Чорне море» (м. Одеса, ідентифікаційний код юридичної
особи 02573556) та розташований за адресою: вул. Пантелеймонівська, 25, м. Одеса.
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