АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
20 грудня 2018 р.

Київ

№ 762-р

Про визнання підтримки суб’єкта
господарювання, зазначеної в повідомленні,
такою, що не є державною
допомогою відповідно до Закону
Антимонопольний комітет України, розглянувши подання Департаменту моніторингу
і контролю державної допомоги від 19.12.2018 № 500-01/7091-п та повідомлення про нову
державну допомогу, надіслане листом Вінницької міської ради № 10-00-012-51264
від 30.10.2018 (вх. № 889-ПДД від 02.11.2018) (далі – Повідомлення), яке було подано на
виконання
статті 9 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»
та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення
про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги,
затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 № 2-рп
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за № 501/28631,
ВСТАНОВИВ:

1.

ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ

1.1. Надавач підтримки
(1) Вінницька міська рада (21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, ідентифікаційний код
юридичної особи 25512617).
1.2. Отримувач підтримки
(2) Комунальне підприємство «Вінницякартсервіс» (далі – КП «Вінницякартсервіс») (21050,
м. Вінниця, вул. Соборна, 64, ідентифікаційний код юридичної особи 39547113).
1.3. Мета (ціль) підтримки
(3) Метою (ціллю) підтримки є:
-

сприяння окремим видам господарської діяльності;
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1.4. Очікуваний результат
(4) Реалізація проекту «Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в
громадському транспорті в м. Вінниця».
1.5. Форма підтримки
(5) Гарантія.
1.6. Обсяг підтримки
(6) Місцева гарантія забезпечує виконання зобов’язань позичальника за кредитним
договором, укладеним із кредитором, основними умовами якого є:
обсяг та валюта кредиту – 8 000 000 євро;
строк кредиту – 13 років;
гарантія покриває 100 відсотків кредитної суми.
Плата позичальника за отримання місцевої гарантії встановлена в розмірі 2 000 грн за
кожен рік на весь термін укладеного договору гарантії, відшкодування та підтримки
проекту.
1.7. Підстава для надання підтримки
(7) Бюджетний кодекс України.
(8) Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання місцевих
гарантій».
(9) Наказ Міністерства фінансів України від 04.11.2016 № 924 «Про погодження обсягу та
умов надання місцевої гарантії Вінницькою міською радою у 2016 році».
(10) Рішення Вінницької міської ради від 30.09.2016 № 394 «Про надання дозволу
комунальному підприємству «Вінницякартсервіс» на укладання кредитного договору з
Європейським банком реконструкції та розвитку під гарантію Вінницької міської ради».
(11) Кредитний договір між КП «Вінницякартсервіс» та Європейським банком реконструкції
та розвитку від 30.07.2015 (далі – Кредитний договір).
(12) Договір гарантії, відшкодування та підтримки проекту між Вінницькою міською радою
та Європейським банком реконструкції та розвитку від 25.11.2016.
1.8. Тривалість підтримки
(13) З 19.12.2016 по 19.12.2029.

2.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УМОВ НАДАННЯ ПІДТРИМКИ

(14) Місцева гарантія Вінницької міської ради надається для забезпечення боргових
зобов’язань КП «Вінницякартсервіс» за кредитним договором для реалізації проекту
«Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському
транспорті в м. Вінниця» (далі – Проект).
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(15) Умовами Кредитного договору передбачаються капітальні витрати на: основні засоби
системи автоматизованої оплати за проїзд для громадського транспорту, яка включає в
себе, з-поміж іншого, можливості автоматичного визначення місцезнаходження
транспортних засобів; послуги з встановлення та підтримки програмного забезпечення;
електронні картки «e-Cards».
(16) Система громадського транспорту знаходиться в процесі реорганізації.
(17) Чинна система збору оплати за проїзд у місті Вінниці є застарілою. Система базується на
паперових квитках та місячних проїзних документах. Готівка збирається кондуктором у
салоні транспортного засобу.
(18) Головними недоліками такої системи є великі експлуатаційні витрати – на організацію
збору плати за проїзд та здійснення контролю підприємства за сплатою проїзду, а також
ухиляння пасажирів від сплати за проїзд.
(19) У зв’язку із значною кількістю пільгових категорій населення неможливо визначити
реальні дані про пасажиропотік, на основі якого формуються тарифи на проїзд у
транспорті.
(20) Наслідком цього є неможливість точного обліку транспортних послуг, що надаються
пільговим категоріям пасажирів, та неможливість отримання детальних статистичних
даних про пасажиропотоки для формування оптимального графіка руху, маршрутів
тощо.
(21) Впровадження нової автоматизованої системи збору плати за проїзд на базі
безконтактних карток дозволить не тільки ідентифікувати кількість перевезених
пільговиків, студентів, школярів, а й використовувати електронні картки як
ідентифікатори під час надання інших видів муніципальних послуг.
(22) Проектом також передбачено впровадження системи автоматичного визначення
місцезнаходження транспортного засобу, яка буде відстежувати пересування
транспортних засобів, надавати інформацію про графік робочого часу водія та
проходження кілометражу транспорту. Метою цієї системи є більш ефективне керування
послугами та можливість для пасажирів у режимі реального часу отримати інформацію
про прибуття транспортного засобу на зупинку.
(23) Відповідно до попередніх підрахунків, доходи після впровадження систем автоматичної
оплати проїзду та автоматичного визначення місця розташування транспортного засобу
будуть покривати витрати на організацію роботи транспорту, а також обслуговування та
погашення кредиту.
(24) Прямими перевагами від користування вищевказаними системами буде збільшення
доходу від продажу квитків, низькі експлуатаційні витрати.
(25) Місцева гарантія забезпечує виконання зобов’язань позичальника Кредитним договором,
укладеним із кредитором, основними умовами якого є:
-

обсяг та валюта кредиту – 8 000 000 євро;
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-

-

строк кредиту – 13 років, упродовж яких кредит має бути повністю погашений рівними
платежами – кожні шість місяців (20 платежів), що настають після завершення
пільгового періоду, що становить перші 3 роки;
плата за користування кредитом визначається виходячи із шестимісячної ставки Euribor
плюс маржа 6 відсотків із можливістю зниження, але не нижче 3,75 %;
сплата відсотків за користування кредитом здійснюється у строки та разом із платежами
з погашення кредиту згідно з умовами, встановленими позичальником та кредитором;
разова комісія: 1,2 % основної суми кредиту;
комісія за резервування коштів: 0,6 % річних на невибрану суму кредиту, починаючи з
дати набуття чинності Кредитним договором;
відповідно до графіка погашення тіла кредиту та відсотків проводиться двома платежами
в рік: 15 квітня та 15 жовтня.

(26) Місцева гарантія надається на строк дії Кредитного договору
позичальника за отримання місцевої гарантії встановлена в розмірі
рік на весь термін укладеного договору гарантії, відшкодування та
Позичальника звільнено від зобов’язання надавати майнове або
виконання зобов’язань за місцевою гарантією.

(13 років). Плата
2 000 грн за кожен
підтримки проекту.
інше забезпечення

(27) Статтею
3.01
Кредитного
договору
передбачено,
що
позичальник
(КП «Вінницякартсервіс») повинен використовувати всі суми, позичені ним за цим
Договором, на фінансування Проекту.
(28) Статтею
5.01
Кредитного
договору
передбачено,
що
позичальник
(КП «Вінницякартсервіс») виконує Проект відповідно до плану реалізації Проекту, який
надано позичальником – Європейським банком реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР),
Інформаційного листа та Контракту(ів) з проектування, будівництва, утримання та
експлуатації, у кожному випадку, зі всіма змінами, погодженими ЄБРР у письмовій
формі, і забезпечує використання фінансування згідно з планом фінансування виключно
на Проект.
(29) Відповідно до статті 5.08 Кредитного договору, крім випадків, коли інше погоджено з
ЄБРР, позичальник (КП «Міський тролейбус») має забезпечити, щоб всі товари, роботи,
послуги, необхідні для Проекту та які мають фінансуватися за рахунок коштів кредиту,
закуповувалися відповідно до принципів та правил ЄБРР щодо закупівель та
застосовувалися такі правила:
- товари, роботи та послуги (крім послуг консультантів, які включені відповідно до статті
5.08 (3)) закуповуються через відкритий тендер;
- в цілях підпункту (1) цієї статті процедури проведення відкритого тендера викладені у
Розділі 3 принципів та правил ЄБРР щодо закупівель;
- консультанти, які будуть найняті на роботу позичальником для надання допомоги в
проведенні Проекту, будуть обрані відповідно до процедур, що викладені у Розділі 5
принципів та правил ЄБРР щодо закупівель;
- усі контракти підлягають попередньому перегляду ЄБРР відповідно до процедур
перегляду, визначених у принципах та правилах ЄБРР щодо закупівель.

3.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

(30) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України «Про державну
допомогу суб’єктам господарювання» (далі – Закон) державна допомога суб’єктам
господарювання (далі – державна допомога) – підтримка у будь-якій формі суб’єктів
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господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або
загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва
окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.
(31) Отже, державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі
умови:
-

підтримка надається суб’єкту господарювання;
державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;
підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження
окремих видів господарської діяльності;
підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(32) Згідно з частиною першою статті 3 Закону дія цього Закону поширюється на будь-яку
підтримку суб’єктів господарювання надавачами державної допомоги за рахунок
ресурсів держави чи місцевих ресурсів для виробництва товарів або провадження
окремих видів господарської діяльності.
(33) Статтею 78 Господарського кодексу України передбачено, що комунальне унітарне
підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в
розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до
сфери його управління.
(34) Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є
представником власника - відповідної територіальної громади і виконує його функції у
межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.
(35) Майно комунального унітарного підприємства перебуває в комунальній власності і
закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне
комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне
некомерційне підприємство).
(36) Відповідно до пункту 101 статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» до повноважень в галузі житлово-комунального господарства, побутового,
торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку належить,
зокрема, прийняття рішення про впровадження автоматизованої системи обліку оплати
проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності та
визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги
в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду.
(37) Відповідно до пункту 102 статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» до вищенаведених повноважень належить також встановлення порядку
функціонування та вимог до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському
пасажирському транспорті незалежно від форм власності, а також видів, форм носіїв,
порядку обігу та реєстрації проїзних документів.
(38) Пунктом 2.1 Статуту КП «Вінницякартсервіс», затвердженого рішенням Вінницької
міської ради від 29.04.2016 № 237 (далі – Статут), передбачено, що підприємство
створене з метою реалізації інвестиційного проекту впровадження у місті Вінниці
автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті, здійснення
ефективного менеджменту та підтримки зазначеної системи.
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(39) У Статуті передбачено, що КП «Вінницякартсервіс» та його майно належать до
комунальної власності територіальної громади міста Вінниці.
(40) Крім того, КП «Вінницякартсервіс» підзвітне Вінницькій міській раді та підпорядковане
Департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради.
3.1. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ПІД ЧАС НАДАННЯ ГАРАНТІЙ
(41) Підпунктом 1 пункту «а» статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» встановлено, що до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать власні (самоврядні) повноваження управління в межах, визначених радою,
майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад.
(42) Відповідно до частини другої статті 17 Бюджетного кодексу України місцеві гарантії
можуть надаватися за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
відповідної міської ради для забезпечення повного або часткового виконання боргових
зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України, що належать до
комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на
цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної
інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій.
(43) Відповідно до частини третьої статті 17 Бюджетного кодексу України державні/місцеві
гарантії надаються на умовах платності, строковості, а також забезпечення виконання
зобов’язань у спосіб, передбачений законом.
(44) Обов’язковою умовою надання місцевої гарантії є укладення договору між відповідним
місцевим фінансовим органом та суб'єктом господарювання про погашення
заборгованості суб’єкта господарювання перед територіальною громадою міста за
виконання гарантійних зобов'язань. Істотними умовами такого договору мають бути
зобов’язання суб’єкта господарювання:
-

-

внести плату за надання місцевої гарантії;
надати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за гарантією;
відшкодувати витрати місцевого бюджету, пов’язані з виконанням гарантійних
зобов’язань;
сплатити пеню за прострочення відшкодування зазначених витрат. Пеня нараховується
за кожний день прострочення сплати заборгованості у національній валюті з
розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за
офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком
України на день нарахування пені;
надати гаранту права на договірне списання банком коштів із рахунків суб’єкта
господарювання на користь гаранта.

(45) Державні (місцеві) гарантії не надаються для забезпечення боргових зобов’язань
суб’єктів господарювання, якщо безпосереднім джерелом повернення кредитів (позик)
передбачаються кошти державного (місцевого) бюджету (крім боргових зобов’язань, що
виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій).
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(46) Відповідно до пункту 2 Порядку надання місцевих гарантій, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 541 (далі – Порядок надання місцевих
гарантій), місцеві гарантії надаються на підставі рішення Верховної Ради Автономної
Республіки Крим або відповідної міської ради, яке повинно містити такі відомості:
-

назву інвестиційного проекту, для виконання (реалізації) якого залучається кредит
(позика) під гарантію;
умови надання кредиту (позики) - обсяг, строк, відсотки за користування кредитом
(позикою) та строки їх сплати;
строк надання гарантії;
розмір і вид забезпечення виконання боргових зобов’язань позичальника;
розмір плати за надання гарантії.

(47) Згідно з пунктом 4 Порядку надання місцевих гарантій обсяг та умови надання місцевих
гарантій погоджуються з Міністерством фінансів України шляхом надсилання
Верховною Радою Автономної Республіки Крим або міською радою, що має намір
надати місцеву гарантію, письмового повідомлення.
(48) Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 70 затверджено
Порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації
проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються
міжнародними фінансовими організаціями. Важливою умовою надання гарантій є
укладення договору між Міністерством фінансів України (відповідним місцевим
фінансовим органом) та суб'єктом господарювання про погашення заборгованості
суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи
територіальною громадою міста) у випадку настання виплат за гарантією.
4. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ
(49) Відповідно статті 1 Закону державна допомога суб’єктам господарювання – підтримка у
будь-якій формі суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих
ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції,
створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих
видів господарської діяльності.
(50) Відповідно до Положення про департамент інформаційних технологій Вінницької
міської ради, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 28.10.2016 № 439
«Про затвердження Положень виконавчих органів Вінницької міської ради», його
основними завданнями, зокрема, є забезпечення розвитку і впровадження сучасних
інформаційних технологій, систем технічного захисту інформації в структурних
підрозділах міської ради, бюджетних установах, комунальних закладах міста.
(51) Комунальне підприємство «Вінницякартсервіс» спеціально створено для реалізації
проекту «Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському
транспорті в м. Вінниця» з урахуванням вимог Угоди про підготовку кредитного
фінансування, яка укладена між Вінницькою міською радою та Європейським банком
реконструкції та розвитку від 30.12.2013.
(52) Пунктом 2.1 статті 2 Статуту КП «Вінницякартсервіс» передбачено, що підприємство
створене з метою реалізації інвестиційного проекту впровадження у місті Вінниці
автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті, здійснення
ефективного менеджменту та підтримки зазначеної системи.
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(53) За інформацією, поданою в Повідомленні, КП «Вінницякартсервіс» має право
використовувати кредитні кошти, які покриті гарантією, виключно на реалізацію
Проекту. Крім того, положеннями Кредитного договору передбачено, що всі товари,
роботи й послуги, необхідні для реалізації Проекту, будуть закуплені
КП «Вінницякартсервіс» у відповідних підрядників виключно на тендері та на умовах,
передбачених правилами ЄБРР.
(54) Гарантія, яку надає Вінницька міська рада для виконання кредитних зобов’язань
КП «Вінницякартсервіс», буде забезпечена місцевим бюджетом міста Вінниці, тобто за
рахунок місцевих ресурсів.
(55) До Повідомлення було додано, зокрема:
- рішення Виконавчого комітету Вінницької міської ради від 22.09.2016 № 2181 «Про
затвердження висновку щодо доцільності залучення кредиту від Європейського банку
реконструкції і розвитку для реалізації проекту «Впровадження автоматизованої системи
збору плати за проїзд в громадському транспорті м. Вінниця» під гарантію Вінницької
міської ради»;
- наказ Міністерства фінансів України від 04.11.2016 № 924 «Про погодження Обсягу та
умов надання місцевої гарантії Вінницькою міською радою у 2016 році»,
що відповідає Порядку надання місцевих гарантій;
-

договір про погашення заборгованості за виконання гарантійних зобов’язань між
Департаментом фінансів Вінницької міської ради та комунальним підприємством
«Вінницякартсервіс»,
що відповідає Бюджетному кодексу України та Порядку підготовки, реалізації,
проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального
розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 70.

(56) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», економічна
конкуренція (конкуренція) – це змагання між суб'єктами господарювання з метою
здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання,
внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між
кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати
умови обороту товарів на ринку. Ринок у свою чергу є сферою обороту товару
(взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є
попит і пропозиція.
(57) Під господарською діяльністю у статті 3 Господарського кодексу України розуміється
діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на
виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного
характеру, що мають цінову визначеність.
(58) Отже, для того, щоб мати вплив на економічну конкуренцію (спотворювати або
загрожувати спотворенням конкуренції), допомога суб’єктові господарювання повинна
стосуватися діяльності такого суб’єкта щодо виробництва товару (виконання робіт,
надання послуг), який має вартісний характер і цінову визначеність та бере участь у
господарському обороті на ринку.
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(59) Умовами Кредитного договору передбачаються капітальні витрати на: основні засоби
системи автоматизованої оплати за проїзд для громадського транспорту, яка включає в
себе, з-поміж іншого, можливості автоматичного визначення місцезнаходження
транспортних засобів; послуги з встановлення та підтримки програмного забезпечення;
електронні картки «e-Cards».
(60) У 2019 році КП «Вінницякартсервіс» забезпечуватиме контроль постачання,
встановлення та тестування обладнання та програмного забезпечення. Основні роботи
здійснюватиме підрядник проекту – компанія «Мікроелектроніка» (Чеська Республіка),
яка визначена за результатами проведеного міжнародного тендеру.
(61) Діяльність, пов’язана зі справлянням плати за транспортні послуги, диспетчеризацією
транспортних засобів, реалізацією електронних квитків та носіїв оплати проїзду,
розпочнеться з 2020 року.
(62) КП «Вінницякартсервіс» за свої послуги буде отримувати встановлений договором
відсоток за рахунок виручки від плати за проїзд (за рахунок витрат на збут
(кондуктори)).
(63) Встановлення
обладнання
для
здійснюватиметься на безоплатній основі.

суб’єктів

господарювання-перевізників

(64) Відповідно до рішення Вінницької міської ради № 1254 від 27.06.2018 «Про
впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському електричному
та
автомобільному
транспорті
загального
користування
у
м.
Вінниці
КП «Вінницякартсервіс» уповноважене здійснювати справляння плати за транспортні
послуги шляхом оформлення персоналізованих карток (Муніципальної карти
вінничанина) та електронних квитків для пільгових категорій населення через центри
обслуговування користувачів, веб-портали тощо.
(65) Отже, надання місцевої гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за
Кредитним договором не є державною допомогою відповідно до Закону України «Про
державну допомогу суб’єктам господарювання», оскільки послуги щодо впровадження
автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в місті
Вінниці, за рахунок гарантії, надаються населенню та суб’єктам господарювання всіх
форм власності безкоштовно, не реалізуються на ринку, у розумінні Закону України
«Про захист економічної конкуренції», та не беруть участі у господарському обороті.
(66) Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд у громадському
транспорті дозволить подальше формування тарифів на основі обґрунтованих даних
щодо пасажиропотоків, у тому числі пільгових категорій населення, введення
диференційних тарифів, зміни розрахунків із перевізниками за обсягом транспортної
роботи, визначеної в кілометрах.
(67) Надання гарантії комунальному підприємству для забезпечення виконання боргових
зобов’язань за Кредитним договором, що здійснює реалізацію проекту «Впровадження
автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в
м. Вінниця», не буде спотворювати конкуренцію, а отже, не є державною допомогою
відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».
(68) Кредитним договором передбачено, що позичальник (КП «Вінницякартсервіс») повинен
використовувати всі суми, позичені ним за цим Договором, на фінансування Проекту.
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Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України «Про
Антимонопольний комітет України», статтями 8 і 10 Закону України «Про державну
допомогу суб’єктам господарювання» та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та
оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов
чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету
України від 04 березня 2016 року № 2-рп, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
04 квітня 2016 року за № 501/28631, на підставі інформації, наданої Вінницькою міською
радою, Антимонопольний комітет України
ПОСТАНОВИВ:
Визнати, що надання Вінницькою міською радою місцевої гарантії для забезпечення
виконання боргових зобов’язань за запозиченням, залученим комунальним
підприємством «Вінницякартсервіс», для реалізації проекту «Впровадження
автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в
м. Вінниця», що передбачена Договором гарантії, відшкодування та підтримки проекту
між Вінницькою міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку
від 25.11.2016, а також Кредитним договором між комунальним підприємством
«Вінницякартсервіс» та Європейським банком реконструкції та розвитку від 30.07.2015,
на період з 19.12.2016 по 19.12.2029 не є державною допомогою відповідно до Закону
України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».
Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України «Про державну допомогу
суб’єктам господарювання» Антимонопольний комітет України може відкликати
прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що
призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку,
встановленому цією статтею.
Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ

