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АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Антимонопольного комітету України
08 серпня 2019 року
о 10.00 годині
І. Розгляд заяв та справ про надання дозволу на концентрацію, узгоджені дії суб’єктів
господарювання.
1. Про надання дозволу ТОВ «Теплоенергоцентр Роганського Промвузла» (м. Харків)
на набуття в оренду активів у вигляді цілісного майнового комплексу Роганської філії
комунального підприємства «Харківські теплові мережі» (м. Харків).
(матеріали з обмеженим доступом).
2. Про надання дозволу компанії «Orinast Limited» (м. Лімасол, Кіпр) на придбання
акцій компанії «Dresdenco Investments» (м. Ларнака, Кіпр), що забезпечує досягнення
50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.
(матеріали з обмеженим доступом).
3. Про надання дозволу ТОВ «БУЦЕФАЛ» (м. Миколаїв) на придбання часток у
статутному капіталі:
ТОВ «АГРОФІРМА «ВІСЛА» (с. Новоселівка, Арбузинський р-н, Миколаївська
обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління
товариства;
ТОВ «ЗЛАГОДА» (с. Суха Балка, Доманівський р-н, Миколаївська обл.), що
забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю АГРОФІРМА
«УКРАЇНА» (смт Врадіївка, Врадіївський р-н, Миколаївська обл.), що забезпечує
перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
ТОВ «Прометей Миколаївська філія» (смт Миколаївка, Миколаївський р-н,
Одеська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління
товариства.
(матеріали з обмеженим доступом).
4. Про надання дозволу компанії «Zitelone Limited» (м. Нікосія, Кіпр) на придбання
акцій компанії «UDP Industrial Projects Limited» (м. Лімасол, Кіпр), що забезпечує
досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.
(матеріали з обмеженим доступом).
ІІ. Розгляд висновків Комітету у формі рекомендаційних роз’яснень щодо відповідності
дій суб’єктів господарювання положенням законодавства про захист економічної
конкуренції.
5. Про надання приватному акціонерному товариству «Українська пожежно-страхова
компанія» висновків у формі рекомендаційних роз’яснень щодо відповідності дій
положенням статей 6 і 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

6. Про надання ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» висновків у формі
рекомендаційних роз’яснень щодо відповідності дій ПАТ «Сумиобленерго», положенням
статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
ІІІ. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
7. Про результати розгляду справи про порушення законодавства про захист
економічної конкуренції ТОВ «НФ Трейдінг Україна», ПАТ «Азот», ПрАТ «Рівнеазот»,
ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот», у вигляді зловживання монопольним
(домінуючим) становоищем на ринку первинної реалізації мінеральних азотних добрив,
передбаченого пунктом 2 статті 50 та частиною першою статті 13 та пунктом 4 частини
другої статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
(матеріали з обмеженим доступом).
ІV. Розгляд проектів нормативно-правових актів Комітету.
8. Про прийняття розпорядження Антимонопольного комітету України «Про
затвердження Порядку погодження Правил професійної етики у конкуренції».
V. Розгляд питань щодо державної допомоги.
9. Про результати розгляду повідомлення Виконавчого комітету ПереяславХмельницької міської ради комунальному підприємству «Переяслав-Хмельницьке
виробниче управління комунального господарства» відповідно до рішення від 25.06.2019
«Про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств ПереяславХмельницької міської ради на 2019-2020 роки».
10. Про результати розгляду повідомлення про державну допомогу Департаменту
житлово-комунального господарства Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради
щодо надання підтримки комунальному підприємству «Благоустрій Кременчука», на
придбання пально-мастильних матеріалів для прибирання снігу на об’єктах благоустрою в
межах міста Кременчука, в т.ч. на виконання зобов’язань, які виникли у 2018 році та не були
профінансовані.
11. Про результати розгляду повідомлення про нову державну допомогу Управління
житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради щодо державної підтримки
комунального підприємства Слов’янської міської ради «Благоустрій» з метою забезпечення
утримання в належному санітарно-технічному стані території міста Слов’янськ.
12. Про результати розгляду повідомлення про нову державну допомогу Управління
екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) щодо
надання підтримки КП «Київський міський будинок природи» у формі субсидії на
проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організації виставок та інших
заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання
поліграфічної продукції з екологічної тематики.
13. Про результати розгляду справи № 500-26.15/20-19-ДД про державну допомогу
Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв’язку Херсонської міської ради
щодо надання державної підтримки КП «Міське дорожнє управління» та
КП «Дорожник» щодо утримання об’єктів благоустрою міста.
14. Про результати розгляду справи № 500-26.15/11-19-ДД про державну допомогу
Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради щодо
надання державної допомоги КП «Запоріжелектротранс» щодо придбання на умовах
фінансового
лізингу
автобусів
та
капітального
ремонту
пасажирських
понтон-причалів.

