АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
07 серпня 2018 р.

Київ

№ 386-р

Про надання дозволу
на концентрацію
Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву товариства з обмеженою
відповідальністю «БАУ-Капітал» (далі – ТОВ «БАУ-Капітал») (м. Київ) та акціонерного
товариства «Будіндустрія» (далі – АТ «Будіндустрія») (м. Чернігів) про надання дозволу на
концентрацію у вигляді придбання акцій АТ «Будіндустрія»,
ВСТАНОВИВ:
Концентрація полягає в придбанні ТОВ «БАУ-Капітал» акцій АТ «Будіндустрія», що
забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
За інформацією заявників:
АТ «Будіндустрія» здійснює господарську діяльність з виробництва та реалізації:
готових для використання розчинних бетонних сумішей; збірних елементів конструкцій для
будівництва з цементу, бетону та штучного каменю; блоків та цегли з бетону, цементу та
штучного каменю;
АТ «Будіндустрія» пов’язане відносинами контролю з фізичною особою –
нерезидентом України та суб’єктами господарювання – резидентами і нерезидентами
України, відносини контролю з якими після здійснення концентрації будуть припинені;
ТОВ «БАУ-Капітал» здійснює діяльність з управління корпоративними правами
українських господарських товариств та разом із суб’єктами господарювання, пов’язаними з
ним відносинами контролю, утворює «Групу Покупця» (далі – «Група Ковальської»);
в Україні «Група Ковальської» здійснює господарську діяльність через суб’єктів
господарювання – резидентів України, які здійснюють діяльність з виробництва та реалізації:
готових для використання розчинних бетонних сумішей ; збірних елементів конструкцій для
будівництва з цементу, бетону та штучного каменю; блоків та цегли з бетону, цементу та
штучного каменю для будівництва; плитки, плит, черепиці та виробів із бетону, цементу та
штучного каменю; сухих будівельних сумішей; щебеню, відсіву, гранітної суміші та бутового
каміння; надання в оренду нерухомого майна; надання комунальних послуг з обслуговування
та експлуатації житлових будинків; надання послуг проектування в галузі будівництва та
архітектури.
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
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підпунктом 1 пункту 6 розділу ХІІ 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 товариству з обмеженою відповідальністю «БАУ-Капітал» (м. Київ,
ідентифікаційний код юридичної особи 35142753) на придбання акцій акціонерного
товариства «Будіндустрія» (м. Чернігів, ідентифікаційний код юридичної особи 01349644),
що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
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