
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 
05 грудня 2019 р.                                                  Київ                            № 783- р 

 

Про визнання підтримки суб’єкта  

господарювання, зазначеної в повідомленні,  

такою, що не є державною 

допомогою відповідно до Закону 

 

За результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу, надісланого 

листом Відділу комунального господарства Краматорської міської ради б/н, б/д  

(вх. № 229-ПДД від 05.04.2019) (далі – Повідомлення), розпорядженням державного 

уповноваженого Антимонопольного комітету України від 18.06.2019 № 05/192-р розпочато 

розгляд справи про державну допомогу № 500-26.15/51-19-ДД для проведення поглибленого 

аналізу допустимості державної допомоги для конкуренції. 

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи про 

державну допомогу № 500-26.15/51-19-ДД та подання Департаменту моніторингу і контролю 

державної допомоги про попередні результати розгляду справи від 21.11.2019  

№ 500-26.15/51-19-ДД/510-спр,  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

1. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВИ 
 

(1) Відділом комунального господарства Краматорської міської ради відповідно до статті  9 

Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» подано 

Повідомлення до Антимонопольного комітету України. 

 

(2) За результатами розгляду Повідомлення розпорядженням державного уповноваженого 

Антимонопольного комітету України від 18.06.2019 № 05/192-р розпочато розгляд 

справи про державну допомогу № 500-26.15/51-19-ДД для проведення поглибленого 

аналізу допустимості державної допомоги для конкуренції. Листом Антимонопольного 

комітету України від 19.06.2019 № 500-29/05-7778 направлено копію розпорядження та 

запит на додаткову інформацію на адресу Відділу комунального господарства 

Краматорської міської ради. На офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету 

України опубліковано інформацію про початок розгляду справи про державну допомогу 

із зверненням до всіх заінтересованих осіб щодо подання ними протягом 30 календарних 

днів вмотивованих заперечень та зауважень щодо надання державної допомоги та іншої 

інформації у зв’язку з розглядом справи про державну допомогу. 

 

(3) Листом від 09.07.2019 № 05-10/950 (вх. № 5-01/8740 від 29.07.2019) Відділом 

комунального господарства Краматорської міської ради надано запитувану інформацію. 

 

(4) Листом від 17.10.2019 № 05-10/1349 (вх. № 5-01/12045 від 18.10.2019) Відділ 

комунального господарства Краматорської міської ради повідомив про відкликання 
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Повідомлення в частині державної підтримки в розмірі 3 400,00 тис. грн на діяльність, 

пов’язану з вивезенням твердих побутових відходів.  

 

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ 

 

2.1. Надавач підтримки 

 

(5) Відділ комунального господарства Краматорської міської ради (далі – Надавач) (84313,  

буд. Машинобудівників, 23, м. Краматорськ, Донецька обл., ідентифікаційний код 

юридичної особи 40477481). 

 

2.2. Отримувачі підтримки 

 

(6) Комунальне автотранспортне підприємство 052810 (далі – КАТП 052810) (84303,  

вул. Артема, 235, м. Краматорськ, Донецька обл., ідентифікаційний код юридичної особи 

05448946). 

 

2.3. Мета (ціль) підтримки  

 

(7) Метою (ціллю) підтримки є сприяння окремим видам господарської діяльності. 

 

2.4. Очікуваний результат   

 

(8) Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин, підтримка в 

належному санітарному стані об’єктів міста. 

 

2.5. Форма підтримки 

 

(9) Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям). 

 

(10) Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам). 

 

2.6.  Обсяг підтримки 

 

(11) Загальний обсяг підтримки – 3 332,1 тис. грн. 

 

2.7.  Підстава для надання підтримки 

 

(12) Програма благоустрою міста на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Краматорської 

міської ради від 10.12.2014 № 44/VI-267 (зі змінами) (далі – Програма). 

 

2.8. Тривалість підтримки   

 

(13)  З 01.01.2015 по 31.12.2019. 

 

3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОГРАМИ 

 

(14) Програму розроблено з метою здійснення ефективних і комплексних заходів з 

утримання території міста в належному стані, санітарного очищення, збереження 

об’єктів загального користування. 
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(15) Відповідно до рішення Краматорської міської ради від 12.12.2018 № 47/VII-618 «Про 

внесення змін та доповнень в додаток до Програми благоустрою міста на 2015-2019 

роки, затвердженої рішенням Краматорської міської ради від 10.12.2014 № 44/VI-267» 

основними заходами Програми в частині санітарного очищення міста є: 

- прибирання стихійних звалищ; 

- регулювання чисельності безпритульних тварин; 

- прибирання територій кладовищ від сміття; 

- облаштування просвітницького лікувально-адаптаційного центру для 

безпритульних тварин; 

- розробка схеми санітарного очищення; 

- закупівля біотуалетів; 

- обслуговування біотуалетів; 

- обслуговування зоокомплексів Pet-пакет «Прибери за своїм улюбленцем». 

 

(16) Роботи із санітарного очищення міста виконує спеціалізована автотранспортна техніка 

кількістю 31 од.  

 

(17) Відлов безпритульних тварин здійснюється спеціалізованою бригадою гіцелів. 

 

(18) Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених місцевим 

бюджетом. 

 

(19) Фінансова підтримка за рахунок бюджетних асигнувань надається на безповоротній 

основі виходячи з фінансових можливостей міського бюджету для забезпечення 

ефективної господарської діяльності комунальних підприємств, діяльність яких 

пов’язана із суспільно-важливими інтересами в житлово-комунальній, транспортній та 

екологічній сферах. Це стосується і КАТП 052810, що є виконавцем за бюджетною 

програмою з благоустрою міста на виконання заходів з прибирання стихійних звалищ, 

регулювання чисельності безпритульних тварин, обслуговування контейнерів для 

збирання твердих побутових відходів, обслуговування біотуалетів. 

 

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

(20) 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 

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. 

 

(21) 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. 

 

(22) Відповідно до частини другої статті 1 Закону терміни «суб’єкт господарювання», 

«товар», «економічна конкуренція (конкуренція)» вживаються у Законі у значенні, 

наведеному в Законі України «Про захист економічної конкуренції». 
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(23) Згідно зі статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування України» до відання 

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить організація благоустрою 

населених пунктів. 

 

(24) Відповідно до статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до 

повноважень сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих органів у сфері 

благоустрою населених пунктів, зокрема, належить: 

- затвердження місцевих програм та заходів з благоустрою населених пунктів; 

- затвердження правил благоустрою територій населених пунктів; 

- створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення 

спільно з іншими суб’єктами комунальної власності благоустрою населених 

пунктів, визначення повноважень цих органів (служб); 

- забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою 

населених пунктів. 

 

(25) Статтею 13 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» встановлено, що до 

об'єктів благоустрою населених пунктів належать:  

- парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки – 

пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, 

меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;  

- пам’ятки культурної та історичної спадщини;  

- майдани, площі, бульвари, проспекти;  

- вулиці,  дороги,  провулки,  узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; 

- пляжі;  

- кладовища; 

- інші території загального користування;  

- прибудинкові території. 

 

(26) Статтею 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначено, що: 

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати 

підприємства для утримання об’єктів благоустрою державної та комунальної 

власності; 

- підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання і своєчасний 

ремонт об’єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних засадах 

залучати для цього інші підприємства, установи та організації; 

- орган державної влади або орган місцевого самоврядування за поданням 

підприємства чи балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та 

ремонту об'єкта благоустрою державної або комунальної власності на наступний 

рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Орган державної влади та 

орган місцевого самоврядування, підприємство та балансоутримувач несуть 

відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.  

 

(27) Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів» фінансування місцевих програм з благоустрою населених пунктів проводиться 

за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. 

 

(28) Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України до видатків місцевих бюджетів, що 

можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на місцеві програми 

розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів. 
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(29) Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України: для здійснення програм та заходів, 

які реалізуються за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються 

розпорядникам бюджетних коштів. За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних 

коштів поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників 

бюджетних коштів нижчого рівня.  

 

(30) Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів визначаються рішенням про місцевий 

бюджет відповідно до пунктів 2 і 3 частини другої статті 22 Бюджетного кодексу 

України.  

 

(31) Відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів від 14.03.2012  

№ 156 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення гуманного поводження з 

безпритульними тваринами» місцевим органам влади рекомендовано забезпечувати: 

створення належних умов утримання безпритульних тварин у спеціалізованих закладах 

та врегулювання питання безконтрольного збільшення їх чисельності; стерилізацію, 

вакцинацію безпритульних тварин; гуманізацію роботи з безпритульними тваринами.  

 

(32) Згідно з пунктом 32 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування України» 

органи місцевого самоврядування мають право створювати у разі необхідності органи і 

служби для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності 

спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, 

установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб). 

 

(33) Відповідно до статті 2 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» 

нормативно-правове регулювання захисту тварин від жорстокого поводження 

здійснюється цим Законом, Законами України «Про тваринний світ», «Про охорону 

навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист 

населення від інфекційних хвороб» та іншими нормативно-правовими актами, що 

прийняті відповідно до нього. 

 

(34) Статтею 15 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» 

передбачено, що для утримання безпритульних тварин створюються притулки для 

тварин. 

 

(35) Статтею 23 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» 

встановлені правила поводження з тваринами, що не утримуються людиною, але 

перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини. 

 

(36) Відповідно до статті 24 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» 

для забезпечення вилову та тимчасової ізоляції собак, котів та інших домашніх тварин 

органами місцевого самоврядування можуть створюватися комунальні служби або 

підприємства з питань утримання та поводження з тваринами в населених пунктах 

відповідно до місцевих програм  регулювання  чисельності тварин у населених пунктах.  

 

(37) Відповідно до статті 16 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» 

з метою запобігання виникненню та поширенню зооантропонозних інфекцій серед 

людей місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, зокрема, 

забезпечують відлов, тимчасове утримання та регулювання чисельності бродячих 

тварин. 
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(38) Згідно зі статтею 3 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» фінансування санітарних і протиепідемічних заходів, а також 

програм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, інших програм, 

спрямованих на профілактику захворювань населення, здійснюється за рахунок 

державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, а також 

позабюджетних коштів. 

 

5. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ 

 

5.1. Об’єкти благоустрою 

 

(39) Згідно зі статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування України» до відання 

власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських 

рад належить організація благоустрою та здійснення контролю за станом благоустрою 

населених пунктів. 

 

(40) Відповідно до частини першої статті 10 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів» до повноважень сільських, селищних і міських рад у сфері благоустрою 

населених пунктів, зокрема, належить: 

- затвердження місцевих програм та заходів із благоустрою населених пунктів; 

- затвердження правил благоустрою територій  населених пунктів; 

- створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення  здійснення 

спільно з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених 

пунктів, визначення повноважень цих органів (служб). 

 

(41) Відповідно до частини другої статті 10 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів» до повноважень виконавчих органів сільських, селищних і міських рад у сфері 

благоустрою населених пунктів, зокрема, належить: 

- забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів із благоустрою 

населених пунктів; 

- організація місць відпочинку для населення. 

 

(42) Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів» до об’єктів благоустрою населених пунктів, зокрема, належать: території 

загального користування: парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та 

відпочинку, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, 

національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; 

пам’ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; 

вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі; 

кладовища; інші території загального користування; прибудинкові території. 

 

(43) Згідно зі статтею 22 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» комплексним 

благоустроєм вважається проведення на визначеній території населеного пункту 

(мікрорайон, квартал, парк, бульвар, вулиця, провулок, узвіз тощо) комплексу робіт з 

улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями для 

безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, 

встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на 

поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, покращання її 

естетичного вигляду. 
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5.2. Надання підтримки суб’єкту господарювання 

 

(44) Статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що 

суб’єкт господарювання – юридична особа незалежно від організаційно-правової форми 

та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, 

придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль 

над іншою юридичною особою; група суб’єктів господарювання, якщо один або декілька 

з них здійснюють контроль над іншими.  

 

(45) КАТП 052810, якому надається державна підтримка у формі капітальних трансфертів 

підприємствам (установам, організаціям) і субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам) для здійснення заходів із забезпечення сприятливих умов для співіснування 

людей та тварин, підтримка в належному санітарному стані об’єктів міста, є суб’єктом 

господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції». 

 

5.3. Надання підтримки за рахунок ресурсів держави 

 

(46) Пунктом 16 частини першої статті 1 Закону встановлено, що ресурси держави – рухоме і 

нерухоме майно, кошти державного бюджету, інші кошти, що є об’єктом права 

державної власності, земля та інші природні ресурси, що є об’єктами права власності 

Українського народу, бюджети фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, щодо яких здійснюється державний нагляд або якими управляють чи 

розпоряджаються органи влади. 

 

(47) Отже, надання підтримки КАТП 052810  для здійснення заходів із забезпечення 

сприятливих умов для співіснування людей та тварин, підтримка в належному 

санітарному стані об’єктів міста здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету 

міста Краматорська, тобто за рахунок ресурсів держави в розумінні Закону. 

 

5.4. Створення переваг для виробництва окремих видів товарів чи провадження 

окремих видів господарської діяльності 

 

(48) На підставі наведеного, а також інформації та документів, наданих у Повідомленні, 

отримувачем підтримки є КАТП 052810, що створене відповідно до рішення 

Виконавчого комітету Краматорської міської ради від 20.10.1993 № 398 для здійснення 

робіт із санітарної очистки міста.  

 

(49) Майно КАТП 052810 перебуває в комунальній власності й закріплене за ним на праві 

господарського відання. 

 

(50) Фінансова підтримка дає отримувачу перевагу, звільнивши його від витрат, яких в 

іншому випадку йому довелося б зазнати під час поточної господарської діяльності, 

тобто без втручання держави. У контексті ринкових умов ресурси, надані  

КАТП 052810, є безповоротною фінансовою допомогою. 

 

5.5. Спотворення або загроза спотворення економічної конкуренції 

 

(51) Відповідно до статті 1 Закону однією з ознак державної допомоги є спотворення або 

загроза спотворення економічної конкуренції допомогою, яка надається суб’єктові 

господарювання. 
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(52) 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. 

 

(53) 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. 

 

(54) 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. 

 

(55) Розмір фінансової підтримки на покриття видатків, які КАТП 052810 здійснює на 

безкоштовній основі для населення міста (у тис. грн): 

 
Найменування 

заходу 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік Очікуване 

виконання 

2019 рік 

Прибирання 

стихійних 

звалищ 

160,0 313,4 598,6 935,0 2000,0 

Регулювання 

чисельності 

безпритульних 

тварин 

150,0 294,9 337,2 437,8 520,0 

Обслуговування 

біотуалетів 

- - - - 100,0 

Обслуговування 

зоокомплексів 

Pet – пакет 

«Прибери за 

своїм 

улюбленцем»  

- - - - 180,0 

Закупівля 

біотеалетів 

- - - - 200,0 

РАЗОМ 310,0 608,3 935,8 1372,8 3000,0 

 

(56) Фінансова підтримка на покриття видатків, які пов’язані з наданням платних послуг 

КАТП 052810, не надається. 

 

(57) КАТП 052810 здійснює ведення окремих рахунків та належний розподіл доходів та 

витрат, які надходять з бюджету та від господарської діяльності. Рахунки  

КАТП 052810 розподілені: 

- бюджетні кошти надходить на рахунок, який відкрито в УДКСУ у м. Краматорську; 

- кошти від надання платних послуг надходять на окремі банківські рахунки. 

 

(58) За інформацією Надавача, КАТП 052810 є, у розумінні Закону України «Про публічні 

закупівлі», замовником для проведення закупівель на виконання послуг та придбання 
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товарів, тому зобов’язане дотримуватись вимог зазначеного закону під час закупівлі 

товарів, робіт та послуг. 

 

(59) Послуги КАТП 052810 для здійснення заходів із забезпечення сприятливих умов для 

співіснування людей та тварин, підтримка в належному санітарному стані об’єктів міста 

фінансуються за рахунок місцевого бюджету міста Краматорська, надаються населенню 

безкоштовно, не реалізуються на ринку, у розумінні Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», та не беруть участі у господарському обороті, а отже, не 

спотворюють та не можуть спотворити економічну конкуренцію. 

 

(60) Як наслідок, підтримка КАТП 052810 у формі капітальних трансфертів підприємствам 

(установам, організаціям) і субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам) 

для здійснення заходів із забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та 

тварин, підтримка в належному санітарному стані об’єктів міста, що надається на 

підставі Програми благоустрою міста на 2015-2019 роки, затверджене рішенням 

Краматорської міської ради від 10.12.2014 № 44/VI-267 (зі змінами), на період  

з 01.01.2015 по 31.12.2019 у сумі 3 332,1 тис. грн, не є державною допомогою 

відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання». 
 

(61) Разом з тим слід зазначити, що: 

- державне фінансування КАТП 052810 повинно спрямовуватися лише на покриття 

витрат, пов’язаних із забезпеченням сприятливих умов для співіснування людей та 

тварин, підтримку в належному санітарному стані об’єктів міста, що фінансуються 

за рахунок місцевого бюджету міста Краматорська, та в жодному разі не повинно 

покривати витрати на здійснення платної діяльності; 

- використання коштів державної підтримки КАТП 052810 на здійснення платної 

діяльності може містити ознаки державної допомоги; 

- працівники, які задіяні в платній та безкоштовній діяльності підприємства, мають 

знаходитись в окремих підрозділах штатного розкладу підприємства та отримувати 

заробітну плату з різних джерел фінансування; якщо як у комерційній, так і в 

некомерційній діяльності задіяні одні й ті ж самі працівники, має бути забезпечено 

ведення обліку робочого часу, протягом якого кожен із таких працівників був 

задіяний у платній та безкоштовній діяльності підприємства, зазначені працівники 

мають отримувати заробітну плату з різних джерел фінансування пропорційно 

часу, протягом якого вони були задіяні в різних видах діяльності підприємства; 

- надавач державної підтримки має забезпечити контроль за тим, щоб товари, роботи 

та послуги, закуплені за рахунок ресурсів держави, не використовувалися для 

платної діяльності підприємства; 

- закупівля товарів, робіт, послуг у третіх осіб повинна бути здійснена відповідно до 

Закону України «Про публічні закупівлі». 

Умови, зазначені в цьому пункті, є обов’язковими до виконання. 

 

(62) Наведені в цьому рішенні обґрунтування та висновки застосовуються виключно для 

цілей застосування положень Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» та не охоплюють правовідносин, що регулюються Законом України 

«Про захист економічної конкуренції». 

 

(63) Разом із тим листом від 29.11.2019 № 05-10/1525 (вх. № 5-01/14247 від 29.11.2019) Відділ 

комунального господарства Краматорської міської ради повідомив про відсутність 

зауважень та заперечень щодо попередніх висновків у справі № 500-26.15/51-19-ДД. 
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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 2017 року № 2-рп, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 

2016 року за № 501/28631 (із змінами, внесеними розпорядженням Антимонопольного 

комітету України від 13 вересня 2018 року № 18-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 27 листопада 2018 року за № 1337/32789), на підставі інформації, наданої Відділом 

комунального господарства Краматорської міської ради, Антимонопольний комітет України 

 

ПОСТАНОВИВ: 
 

Визнати, що підтримка КАТП 052810 у формі капітальних трансфертів підприємствам 

(установам, організаціям) і субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам) для 

здійснення заходів із забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин, 

підтримка в належному санітарному стані об’єктів міста, що надається на підставі Програми 

благоустрою міста на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням Краматорської міської ради 

від 10.12.2014 № 44/VI-267 (зі змінами), на період з 01.01.2015 по 31.12.2019 у сумі  

3 332,1 тис. гривень, 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. 

 

 

 

В. о. Голови Комітету                                                                            О. ПІЩАНСЬКА 


