
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 
28 січня 2021 р.                                               Київ                                                               № 37-р 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 
 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву товариства з обмеженою 

відповідальністю «ОПТІМАЛ ТРЕЙД» (далі −  ТОВ «ОПТІМАЛ ТРЕЙД») (м. Київ) та  

публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» 

(далі – ПАТ «ДМК») (м. Кам’янське, Дніпропетровська  обл.) про надання дозволу                       

ТОВ «ОПТІМАЛ ТРЕЙД»  на придбання активів у вигляді єдиного майнового комплексу 

ПАТ «ДМК», 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає у придбанні ТОВ «ОПТІМАЛ ТРЕЙД» активів у вигляді 

єдиного майнового комплексу ПАТ «ДМК», які розташовані в місті Кам’янське 

Дніпропетровської області. 

До складу єдиного майнового комплексу, відповідно до Плану санації ПАТ «ДМК»,   

входять основні виробничі підрозділи: агломераційний цех, доменний цех, киснево-

конвертерний цех, прокатний цех, які становлять  значну частиною активів, що належать  

ПАТ «ДМК» та забезпечують / можуть забезпечити можливість здійснення господарської 

діяльності з виробництва металопродукції. 

 

За інформацією заявників: 

ПАТ «ДМК» здійснює діяльність із виробництва та реалізації металопродукції; 

ПАТ «ДМК» не пов’язане відносинами контролю із жодним субʼєктом 

господарювання; 

 

ТОВ «ОПТІМАЛ ТРЕЙД» здійснює діяльність із поставки сировини для 

металургійної промисловості на внутрішньому ринку України; 

ТОВ «ОПТІМАЛ ТРЕЙД» пов’язане відносинами контролю із суб’єктами 

господарювання та фізичними особами − підприємцями, які утворюють Групу покупця, а 

саме: 

суб’єктами господарювання – нерезидентами України, які здійснюють діяльність із: 

управління  корпоративними правами субʼєктів господарювання Групи покупця, поставки 

сировини для металургійної промисловості (діяльності в Україні не здійснює); 

суб’єктами господарювання – резидентами те нерезидентами  України, які не 

здійснюють господарської діяльності;  

фізичними особами – підприємцями, які здійснюють діяльність із: надання в оренду й 

експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, комп’ютерного програмування, 

консультування з питань інформатизації; 

кінцевим бенефіціарним власником Групи покупця є фізична особа − громадянин 

України. 
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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 товариству з обмеженою відповідальністю «ОПТІМАЛ ТРЕЙД»                     

(м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 41583742) на придбання активів у вигляді 

єдиного майнового комплексу публічного акціонерного товариства «ДМК» (м. Кам’янське, 

Дніпропетровська  обл., ідентифікаційний код юридичної особи 05393043). 

 

 

Голова Комітету                                                                                            О. ПІЩАНСЬКА 

 

 

 

 


