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ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІШЕННЯ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ (АМКУ)

· Надано  дозвіл  компанії  «Mabon investiční fond  s  proměnným základním kapitálem a.s.»  (м.  Прага,  Чеська
Республіка) на придбання акцій компанії Agromino A/S» (м.  Копенгаген, Данія),  що забезпечує перевищення 50
відсотків голосів у вищому органі управління компанії.

· Надано дозвіл компанії «J&T Mezzanine, a.s.» (м. Прага, Чеська Республіка) на набуття спільного контролю разом
із  компанією «Dragon Capital Investments Limited»  (м.  Нікосія,  Кіпр)  над  компанією «Ure Holding Limited»  (м.
Нікосія, Кіпр).

· Надано дозвіл на створення компаніями «Sumitomo Mitsui Auto Service Company, Limited» (м. Токіо, Японія) та
«Toyota Financial Services Corporation» (м.  Нагоя, Японія) спільного підприємства «KINTO CORPORATION» (м.
Нагоя, Японія).

· Надано дозвіл на створення компаніями «Sumitomo Mitsui Auto Service Company, Limited»,  «Toyota Finance
Corporation» та «Hino Motors,  Ltd» (м.  Хіно, Японія) спільного підприємства «MOBILOTS CORPORATION» (м.
Токіо, Японія).

· Надано дозвіл компанії «BANCA GENERALI S.P.A.» (Італія) на набуття спільно з компанією «SAXO BANK A/S»
(Данія) контролю над компанією «BG SAXO SIM S.p.A.» (м. Мілан, Італія).

· Надано дозвіл ПАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» (м. Київ) на придбання частки в статутному капіталі ТОВ
«СТАЛІС-ІФ» (м. Івано-Франківськ) у розмірі, що забезпечить перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі
управління товариства.

· Надано дозвіл компанії «Harveast Holding Limited» (м. Нікосія, Республіка Кіпр) на придбання акцій компанії
«Agrotime Invest Limited» (м. Нікосія, Республіка Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому
органі управління компанії.

· Надано дозвіл ТОВ «АРДА МЕТАЛ ПЕКЕДЖИНГ УКРАЇНА» (м. Київ) на придбання активів у вигляді єдиного
майнового комплексу – Хотинського заводу металевої упаковки (м. Хотин, Чернівецька обл.),  що належать ПАТ
«ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (м. Київ).

· Прийнято  рішення  за  результатами  розгляду  повідомлення  про  державну  допомогу  щодо  фінансування
Комунального  підприємства  «Управління  по  експлуатації  будинку  рад  і  об’єктів  комунальної  власності»,
Комунального підприємства «АТП Черкаської обласної ради» та Комунального підприємства «Аеропорт Черкаси
Черкаської  обласної  ради» за  програмою підтримки підприємств спільної власності  територіальних громад сіл,
селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки.

· Прийнято  рішення  за  результатами  розгляду  повідомлення  про  державну  допомогу  Департаменту
інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради щодо надання підтримки комунальному підприємству
«Парк  культури  і  відпочинку  ім.  Богдана  Хмельницького»  Криворізької  міської  ради»,  яке  здійснює  заходи  із
утримання території парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького.

· Прийнято рішення за результатами розгляду повідомлення про державну допомогу Департаменту комунального
господарства Харківської міської  щодо надання підтримки комунальному підприємству «Муніципальна компанія
поводження  з  відходами»,  яке  здійснює  заходи  із  утримання  в  належному  стані  полігону  твердих  побутових
відходів.

· Прийнято  рішення  за  результатами  розгляду  повідомлення  про  державну  допомогу  Управлінням житлово-
комунального  господарства,  благоустрою  та  екології  Тернопільської  міської  ради  щодо  надання  підтримки
комунальному підприємству електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло», яке здійснює заходи із
утримання та експлуатації об’єктів зовнішнього освітлення та технічних засобів регулювання дорожнього руху.

· Прийнято  рішення  за  результатами  розгляду  повідомлення  про  державну  допомогу  Управління  житлово-
комунального  господарства,  архітектури  та  містобудування  Шишацької  селищної  ради  щодо  надання  послуг  з
благоустрою та послуг з перевезення пасажирів.

· Прийнято рішення  за  результатами  розгляду повідомлення про державну  допомогу  Департаменту  охорони
здоров’я Запорізької міської ради щодо надання підтримки комунальним некомерційним підприємствам (закладам
охорони здоров’я) міста Запоріжжя у формі субсидії.
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· Прийнято рішення за результатами розгляду повідомлення про державну допомогу Департаменту будівництва та
шляхового господарства Харківської міської ради щодо надання підтримки комунальному підприємству «Комплекс
з експлуатації об’єктів водозниження і зливової каналізації».

· Прийнято рішення за результатами розгляду повідомлення про державну допомогу Департаменту комунального
господарства Харківської міської ради комунальній організації «Харківський зоологічний парк».

· Схвалено проект розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Порядку погодження
Правил професійної етики у конкуренції».
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