АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
01 серпня 2019 р.

Київ

№ 531-р

Про надання дозволу
на концентрацію
Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників
товариств з обмеженою відповідальністю «Новус Україна» (далі − ТОВ «Новус Україна»
(м. Київ),
«Вересень Плюс» (далі − ТОВ «Вересень Плюс») (м. Кропивницький,
Кіровоградська обл.), «Делікат Ритейл» (далі − ТОВ «Делікат Ритейл») (м. Черкаси) (усі
разом далі − Учасники) про надання дозволу на створення вказаними суб’єктами
господарювання товариства з обмеженою відповідальністю «Асоціація регіональних мереж»
(далі – ТОВ «Асоціація регіональних мереж») (м. Київ),
ВСТАНОВИВ:
Концентрація полягає у створенні ТОВ «Новус Україна», ТОВ «Вересень Плюс»,
ТОВ «Делікат Ритейл» ТОВ «Асоціація регіональних мереж».
За інформацією заявників:
створення ТОВ «Асоціація регіональних мереж» є необхідним для функціонування
торговельно-закупівельного союзу (далі − ТЗС), який мають намір утворити Учасники.
Метою створення ТЗС є спільна закупівля продовольчих та непродовольчих товарів
Учасниками на умовах, передбачених проектом Договору про спільну діяльність.
Планується, що ТОВ «Асоціація регіональних мереж» надаватиме агентські послуги
(на підставі відповідних агентських договорів) у відносинах між Учасниками та
виробниками / постачальниками продовольчих / непродовольчих товарів (Постачальниками),
які відповідатимуть критеріям, розробленим та затвердженим Учасниками, а також між
Постачальниками та іншими торговельними мережами (Контрагентами), які матимуть намір
приєднатися до ТЗС та відповідатимуть критеріям, розробленим та затвердженим
Учасниками.
ТОВ «Новус Україна» здійснює діяльність із: роздрібної та оптової торгівлі
продовольчими та непродовольчими товарами; надання маркетингових послуг; надання в
оренду нерухомості; організації будівництва комерційної нерухомості (торговельного
центру) у місті Київ;
ТОВ «Новус Україна» пов’язане відносинами із:
суб’єктами господарювання – резидентами України, які здійснюють діяльність із:
організації будівництва житлових будинків та комерційної нерухомості у місті Київ;
операцій із цінними паперами; управління корпоративними правами в межах Групи; надання
посередницьких послуг (укладення агентських договорів із забудовниками) у межах міста
Київ; інвестування в будівництво; продажу нерухомості в місті Київ; надання в оренду
нерухомості в межах Групи; надання в оренду техніки (будівельного крана) у межах
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Київської області; надання в оренду нежитлових приміщень у межах Київської області, міст
Бориспіль, Тернопіль, Київ, Вишневе, Рівне; утримання житлових будинків; будівництва
зернового терміналу;
суб’єктами господарювання – резидентами України, які не здійснюють господарської
діяльності;
кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Новус Україна» є фізичні особи −
громадяни Литви;
ТОВ «Новус Україна» та субʼєкти господарювання, повʼязані з ним відносинами
контролю, утворюють Групу Новус, яка в Україні здійснює через ТОВ «Новус Україна»
роздрібну реалізацію продовольчих та непродовольчих товарів через торговельну мережу
«NOVUS» у: містах Корець (Рівненська обл.), Рівне, Тернопіль, Черкаси, Київ, Бориспіль
(Київська обл.), Буча (Київська обл.), Бровари (Київська обл.), Вишневе (Київська обл.), Біла
Церква (Київська обл.) та Ірпінь (Київська обл.), селища міського типу Романів
(Житомирська обл.);
ТОВ «Вересень плюс» (Файно Маркет — мережа супермаркетів поблизу будинку), яке
здійснює роздрібну реалізацію продовольчих та непродовольчих товарів через торговельну
мережу Вересень у межах Кіровоградської області;
ТОВ «Вересень плюс» пов’язане відносинами контролю лише із:
суб’єктом господарювання – резидентом України, який здійснює діяльність із
забезпечення трудовими ресурсами, надання персоналу відповідно до договорів, для
виконання певних робіт на території замовника (аутстаффінг) у межах міста Київ;
фізичними особами – громадянами України;
ТОВ «Делікат Ритейл» (створено 26 березня 2019 року) здійснює діяльність із
роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами;
ТОВ «Делікат Ритейл» пов’язане відносинами контролю із:
фізичними особами − підприємцями Олійник Ю.П. та Хелетей О.П. (далі − Група
Делікат Ритейл), яка в Україні протягом 2017 − 2018 років здійснювала діяльність із
роздрібної реалізації продовольчих та непродовольчих товарів через торговельну мережу
«Делікат» у місті Черкаси, селі Червона Слобода (Черкаський р-н, Черкаська обл.), місті
Сміла (Черкаська обл.);
суб’єктами господарювання – резидентами України, які здійснюють діяльність із
надання в оренду обладнання, нежитлової нерухомості в місті Черкаси; виробництва та
оптової реалізації непродовольчих товарів.
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
товариствам з обмеженою відповідальністю «Новус Україна»
(м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 36003603),
«Вересень Плюс»
(м.
Кропивницький,
Кіровоградська
обл.,
ідентифікаційний
код
юридичної
особи 31774943), «Делікат Ритейл» (м. Черкаси, ідентифікаційний код юридичної
особи
42908375) на створення товариства з обмеженою відповідальністю «Асоціація регіональних
мереж» (м. Київ).

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ

