
РІШЕННЯ 
 

 
06 лютого 2020 р.                              Київ                                  № 111-р 
 

 

 

 

Про розгляд справи 

про державну допомогу 

 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши справу № 500-26.15/78-19-ДД про 

державну допомогу та подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги 

про попередні результати розгляду справи від 04.02.2019 № 500-26.15/78-19-ДД/35-спр,  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

 

1. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ 

 

(1) Міністерством молоді та спорту України відповідно до статті 9 Закону України «Про 

державну допомогу суб’єктам господарювання» подано до Комітету повідомлення про 

нову державну допомогу підприємству об’єднання громадян «Медіа центр НКСІУ», 

зареєстроване в Комітеті 25.04.2019 за № 298-ПДД (далі – Повідомлення). 

 

(2)  Листом Комітету від 07.05.2019 № 500-118/05-3925 вказане повідомлення залишено без 

руху з метою усунення недоліків та надання додаткової інформації.  

 

(3) Міністерством молоді та спорту України надіслано повторне повідомлення з 

додатковими матеріалами, зареєстроване в Комітеті 07.06.2019 за № 392-ПДД.  

 

(4) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України                

від 07.08.2019 № 05/253-р розпочато розгляд справи № 500-26.15/78-19-ДД про державну 

допомогу. 

 

(5) Листом від 08.08.2019 № 500-26.15/05-10146 Комітет повідомив надавача про початок 

розгляду справи. 

 

(6) Листом від 12.09.2019 № 500-26.15/02-11425 Комітет надіслав запит на додаткову 

інформацію. 

 

(7) Листом від 30.09.2019 № 7322/6.3 (зареєстрований в Комітеті 04.10.2019 за № 6-01/11490) 

Міністерство культури, молоді та спорту України надало додаткову інформацію. 

 

 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
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(8) Листом від 27.01.2019 № 500-26.15/02-1327 Комітетом надіслано надавачу подання            

від 27.02.2020 № 500-26.15/78-19-ДД/35-спр про результати розгляду справи про 

державну допомогу (далі – Подання). 

 

(9) Листом від 05.02.2020 № 200205-1 підприємство об’єднання громадян «Медіа центр 

НКСІУ» надало відповідь на Подання. 

 

 

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ 

 

2.1. Надавач підтримки 

 

(10)  Міністерство молоді та спорту України, реорганізоване постановою Кабінету Міністрів 

України від 02.09.2019 № 829 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів 

виконавчої влади» у Міністерство культури, молоді та спорту України (01030, м. Київ, 

вул. Івана Франка, 19, ідентифікаційний код юридичної особи 43220275). 

 

2.2. Отримувач підтримки 

 

(11)  Підприємство об’єднання громадян «Медіа центр НКСІУ»  (04119, м. Київ,                     

вул. Мельникова, 46, ідентифікаційний код юридичної особи 32855689) (далі –                   

ПОГ «Медіа центр НКСІУ», Підприємство) (м. Київ). 

 

 

2.3.  Мета (ціль) підтримки 

 

(12) Метою (ціллю) підтримки є  розв’язання соціальних та економічних проблем 

загальнонаціонального характеру. 

 

 

2.4. Очікуваний результат 

 

(13)  Популяризація фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в Україні. 

 

 

2.5. Форма підтримки 

 

(14)  Субсидії та поточні трансферти. 

 

 

2.6.  Тривалість підтримки 

 

(15) З 01.01.2019 по 31.12.2020. 

 

 

2.7. Розмір державної допомоги 

 

(16)  Загальний розмір становить 27 980 000 грн, у тому числі: 

- у 2019 році – 12 490 000 грн; 

- у 2020 році – 15 490 000 грн. 
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2.8. Підстава для надання підтримки 

 

(17)  Бюджетний кодекс України. 

 

(18) Податковий кодекс України (далі – Кодекс). 

 

(19) Закон України «Про фізичну культуру і спорт». 

 

(20) Закон України «Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих 

досягнень в Україні». 

 

(21) Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні». 

 

(22) Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні». 

 

(23) Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік». 

 

(24) Указ Президента України від 30.03.2018 № 93/2018 «Про створення умов для 

подальшого розвитку паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні» (далі – Указ 

Президента № 93/2018). 

 

(25) Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 115 «Про затвердження 

Державної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту на період до            

2020 року». 

 

(26) Постанова Кабінету Міністрів Україна від 29.07.2015 № 596 «Про затвердження переліку 

закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, які фінансуються з 

державного бюджету, баз олімпійського, паралімпійської і дефлімпійської підготовки та 

всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, які 

отримують фінансову підтримку з бюджету» (далі – Постанова КМУ № 596). 

 

(27) Постанова Кабінету Міністрів Україна від 28.02.2011 № 199 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки 

паралімпійського руху в Україні» (зі змінами) (далі – Постанова КМУ № 199). 

 

(28) Постанова Кабінету Міністрів Україна від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на 

відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у 

відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково 

утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів». 

 

(29) Наказ Міністерства молоді та спорту України від 15.02.2019 № 798 «Про затвердження 

паспорта бюджетної програми на 2019 рік». 

 

 

2.9. Інформація щодо програми 

     

(30) Указом Президента № 93/2018 постановлено Кабінету Міністрів України передбачати 

під час розроблення проектів законів України про Державний бюджет України на 2019 

рік та наступні роки видатки, зокрема, на підтримку інформаційно-технічного 

забезпечення діяльності Медіа центру Національного комітету спорту інвалідів України 

для здійснення заходів із популяризації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в 
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Україні та висвітлення підготовки і участі національних збірних команд України з видів 

спорту осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації таких осіб. 

 

(31) Відповідно до Постанови КМУ № 199: 

- одержувачами бюджетних коштів є, зокрема, ПОГ «Медіа центр НКСІУ»; 

- з метою забезпечення розвитку фізичної культури і спорту серед осіб з інвалідністю 

бюджетні кошти спрямовуються, зокрема, ПОГ «Медіа центр НКСІУ» на інформаційно-

технічне забезпечення його діяльності (придбання малоцінних предметів, матеріалів, 

інвентарю, оренду транспортних засобів, обладнання і приміщень, плату за надання 

ліцензійних послуг, здійснення заходів із популяризації фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю в Україні та висвітлення підготовки й участі національних збірних команд 

України з видів спорту осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації таких 

осіб (виготовлення та розміщення інформаційних буклетів повідомлень, відеопродукції 

(відеороликів, телевізійних програм, телефільмів тощо), пряма трансляція та показ у 

запису таких заходів тощо), забезпечення участі представників підприємства в таких 

заходах, що проводяться як на території України, так і за кордоном), оплату послуг та 

здійснення інших витрат, пов’язаних з інформаційно-технічним забезпеченням 

діяльності підприємства, за напрямами, передбаченими планом використання 

бюджетних коштів; 

- розподіл бюджетних коштів за напрямами, зазначеними в пункті 3 цього Порядку, 

проводиться головним розпорядником бюджетних коштів з урахуванням поданих 

одержувачами бюджетних коштів обґрунтувань потреби в коштах і детальних 

розрахунків витрат, визначених на підставі норм та нормативів, чинних цін і тарифів, 

штатної чисельності та умов оплати праці працівників, переліку необхідного обладнання 

та інвентарю довгострокового використання, календарного плану заходів Комітету, 

звітів про фінансові результати діяльності, зокрема ПОГ «Медіа центр НКСІУ» за 

минулий період та прогнозних показників на поточний рік, а також з урахуванням 

можливості покриття відповідних витрат зазначених центрів за рахунок їх власних 

коштів та інших джерел, не заборонених законодавством; 

- закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому 

законом порядку; 

- відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані 

(створені) оборотні й необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік 

зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням 

бюджетних коштів здійснюються в порядку, встановленому Казначейством; 

- не допускається спрямування бюджетних коштів, зокрема, на: 

придбання товарів і послуг, не пов’язаних з напрямами, зазначеними у пункті 3 цього 

Порядку;  

оплату посередницьких послуг; 

здійснення видатків, які фінансуються за рахунок інших бюджетних програм; 

- складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних 

коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в 

установленому законодавством порядку. 

 

(32) Відповідно до інформації, отриманої від надавача: 

- надання державної допомоги ПОГ «Медіа центр НКСІУ», яке має досвід 

виготовлення власної аудіовізуальної продукції з висвітлення Паралімпійських та 

Дефлімпійських ігор, чемпіонатів світу, чемпіонатів Європи, Кубків світу, 

кваліфікаційних міжнародних змагань з паралімпійських та дефлімпійських видів 

спорту, процесу підготовки національних збірних команд України з видів спорту осіб з 

інвалідністю, а також показ і висвітлення проведення фізкультурно-спортивної 

реабілітації осіб з інвалідністю надасть змогу формувати в нашій державі суспільну 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/199-2011-%D0%BF#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/199-2011-%D0%BF#n16
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свідомість про вагомий внесок особі з інвалідністю в розвиток сфери фізичної культури 

та спорту в Україні та світі, підтримки іміджу держави у світовому суспільстві; 

- ПОГ «Медіа центр НКСІУ» отримало високу оцінку й визнання за результатами 

медіадіяльності паралімпійського спорту та висвітлення двох останніх Паралімпійських 

ігор 2016-2018. На медіасаміті Міжнародний паралімпійський комітет, EBU 

(Європейська мовна спілка) за підсумками ХІІ зимових Паралімпійських у Кореї зробили 

спеціальний висновок, що ПОГ «Медіа центр НКСІУ» є найкращою інформаційно-

телевізійною інституцією у світі; 

- результатом визнання ПОГ «Медіа центр НКСІУ» та його досягнень у популяризації 

паралімпійського та дефлімпійського руху стало включення його до складу мовників 

Міжнародним паралімпійським комітетом та Європейською спілкою мовників і визнання 

його ексклюзивним партнером у висвітленні подій ХІІ зимових Паралімпійських Ігор у 

2018 році в м. Пхенчхан (Південна Корея) та власником прав телевізійних трансляцій 

цих  Ігор на території України, що зафіксовано у відповідній Ліцензійній угоді, та 

забезпечило високий рівень показу Паралімпіади-2018 у нашій державі; 

- без державної підтримки ПОГ «Медіа центр НКСІУ» не зможе виконати та досягти 

поставлених цілей щодо висвітлення розвитку паралімпійського та дефлімпійского руху 

в Україні, високих досягнень національних збірних команд України з видів спорту осіб з 

інвалідністю на Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, проведення фізкультурно-

спортивної реабілітації осіб з інвалідністю і насамперед воїнів, які постраждали, 

захищаючи українську державу; 

- необхідність забезпечення додаткових витрат за рахунок державних коштів               

ПОГ «Медіа центр НКСІУ» зумовлено підтримкою інформаційно-технічного 

забезпечення його діяльності для здійснення заходів із популяризації фізичної культури і 

спорту осіб з інвалідністю в Україні; 

- для надання інформаційних та ліцензійних послуг щодо заходів відповідно до 

затвердженого плану використання бюджетних коштів на 2019 рік ПОГ «Медіа центр 

НКСІУ» здійснюється такі витрати: 

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 181,4 тис. грн; 

оплата послуг (крім комунальних): 

 оренда приміщення – 120 тис. грн; 

 плата за оренду транспортних засобів – 144 тис. грн; 

 плата за оренду обладнання – 2 000 тис. грн; 

 плата за надання інших послуг – 2 254 тис. грн; 

оплата послуг сторонніх фахівців (за договорами підряду) – 5 290,6 тис. грн; 

- для здійснення заходів із популяризації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю 

в Україні та висвітлення підготовки й участі національних збірних команд України з 

видів спорту осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації таких осіб 

необхідні додаткові витрати на оплату оренди приміщення, оренди транспортних 

засобів, оренди обладнання (світлового, звукового, спеціального, відео-), послуг 

сторонніх фахівців, відрядження працівників підприємства в межах України та за 

кордоном, оплату послуг на придбання та виготовлення тематично-інформаційної 

продукції, бензину, тощо,  передбачених планом використання бюджетних коштів; 

- на виконання завдань, передбачених Указом Президента № 93/2018, відповідно до 

штатного розпису, задіяні такі працівники ПОГ «Медіа центр НКСІУ»: журналіст, 

редактор, перекладач, асистент. Виконання ними завдань та функцій, передбачених 

указом, передбачають використання бюджетних коштів відповідно до плану 

використання бюджетних коштів ПОГ «Медіа центр НКСІУ» для виконання робіт та 

забезпечення участі цих працівників у заходах, що проводяться як на території України, 

так і за кордоном (видатки на відрядження, оренду транспорту, придбання матеріалів 

тощо), які визначені для висвітлення за Єдиним календарним планом фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів Міністерства молоді та спорту України на 2019 рік. Ці 
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працівники, відповідно до посадових інструкцій, також задіяні у наданні платних послуг 

ПОГ «Медіа центр НКСІУ»; 

- ПОГ «Медіа центр НКСІУ» здійснює діяльність із надання послуг реклами на 

комерційній основі; 

- перелік послуг, які надає ПОГ «Медіа центр НКСІУ» на комерційній основі (з метою 

отримання прибутку) визначені пунктом 3.5 Статуту (діяльність у сфері телевізійного 

мовлення, радіомовлення, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, 

розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм тощо); 

- основними конкурентами ПОГ «Медіа центр НКСІУ» на товарному ринку може бути 

будь-яка продакшн-компанія середнього рівня або телерадіокомпанії: від 

загальнонаціональних до регіональних, у тому числі  діджитал-сегменту. Крім того, 

варто зазначити, що на ринку додатково присутня велика частка компаній зі створення 

кросмедійних проєктів, що об’єднують різні канали комунікацій з аудиторією.  На жаль, 

у відкритому доступі немає даних про точну загальну частку ринку цих компаній, 

зокрема, а також розмір ринку загалом. Отже, виходячи із зазначеного надавач не 

володіє інформацією про реальну частку на ринку телерадіопослуг ПОГ «Медіа центр 

НКСІУ»; 

- абсолютна більшість телевізійно-інформаційних інституцій практично не зацікавлені 

в наданні послуг та поширенні інформації щодо розвитку паралімпійського спорту та 

фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, оскільки вона не має 

комерційної цінності. Саме тому Всеукраїнська спілка громадських організацій інвалідів 

«Національний комітет спорту інвалідів України» створила  ПОГ «Медіа центр НКСІУ» 

для популяризації спорту людей з інвалідністю та висвітлення феномену досягнень 

паралімпійського та дефлімпійського спорту; 

- ПОГ «Медіа центр НКСІУ» має відкритий рахунок для обслуговування по бюджетних 

коштах у Печерському відділені ДКСУ та поточний рахунок у відділені банку для 

розрахунків із надання ПОГ «Медіа центр НКСІУ» платних послуг. 

 

(33) Згідно з Статутом ПОГ «Медіа центр НКСІУ»: 

- Підприємство має право здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не 

суперечить чинному законодавству та відповідає цілям, передбаченим цим Статутом; 

- Підприємство створено з метою популяризації спорту осіб з інвалідністю, оперативного 

інформування про події у сфері фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю, 

громадсько-політичного, економічного та культурного життя в Україні та за її межами, а 

також створення та розповсюдження спортивних, навчальних, розважальних, 

економічних, публіцистичних, культурно-освітніх, медично-гігієнічних, художніх 

програм, розповсюдження офіційних повідомлень, популяризації кращих творів 

вітчизняної та світової літератури й мистецтва, та створення робочих місць для осіб з 

інвалідністю; 

- основним завданням Підприємства є: 

 сприяння якнайповнішому задоволенню інформаційних, культурних та освітніх 

потреб осіб з інвалідністю, у тому числі шляхом створення та поширення навчально-

пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для людей з інвалідністю, 

економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, національних меншин, 

інших соціальних груп; 

 надання громадянам України затребуваних інформаційних продуктів, відсутніх на 

комерційному ринку; 

 об’єктивне, повне, своєчасне й неупереджене інформування про суспільно значущі 

події в Україні та за кордоном; 

 оперативне інформування населення про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу 

життю чи здоров’ю людей. 
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3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 

3.1. Ознаки державної допомоги 
 

(34) 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. 

 

(35) 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. 

 

(36) Відповідно до статті 1 Закону, державна підтримка вважається державною допомогою, 

якщо така підтримка, крім відповідності іншим умовам, спотворює переваги для 

виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської 

діяльності. 

 

(37) 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». 

 

(38) Згідно зі статтею 2 Закону державна допомога є недопустимою для конкуренції, якщо 

інше не встановлено цим Законом. 

 

(39) Статтею 6 Закону передбачено, що державна допомога може бути визнана допустимою, 

якщо надається для цілей, зокрема, сприяння окремим видам господарської діяльності та 

виконання загальнодержавних програм розвитку або соціальних та економічних проблем 

загальнонаціонального характеру. 

 

3.2. Послуги, що становлять загальний економічний інтерес 

 

(40) Згідно з пунктом 14 частини першої статті 1 Закону послуги, що становлять загальний 

економічний інтерес, – послуги, пов’язані із задоволенням особливо важливих загальних 

потреб громадян, що не можуть надаватися на комерційній основі без державної 

підтримки. 

 

(41) Відповідно до пункту 2 частини другої статті 3 Закону, дія цього Закону не поширюється 

на підтримку господарської діяльності, пов’язаної з наданням послуг, що становлять 

загальний економічний інтерес, у частині компенсації обґрунтованих витрат на надання 

таких послуг. 

 

(42) Відповідно до статті 264 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода), сторони домовились, що вони 

застосовуватимуть статті 262, 263(3) або 263(4) Угоди з використанням як джерела 

тлумачення критеріїв, що випливають із застосування статей 106, 107 та 93 Договору про 
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функціонування Європейського Союзу, зокрема відповідну судову практику Суду 

Європейського Союзу, а також відповідне вторинне законодавство, рамкові положення, 

керівні принципи та інші чинні адміністративні акти Європейського Союзу. 

 

(43) Згідно з пунктом «с» додатка XXІІІ до розділу 10 Угоди послуги загального 

економічного інтересу визначені як «економічна діяльність, яку органи влади 

визначають як особливо важливу для громадян, і яка не може здійснюватися (або могла б 

здійснюватися за інших умов) без державного втручання. Така діяльність повинна 

виявляти особливий характер порівняно із загальним економічним інтересом інших 

видів економічної діяльності». 

 

(44) Згідно зі статтею 263 (4) Угоди Сторони протягом п’яти років з дати набрання чинності 

Угодою мають забезпечити, щоб фінансова та організаційна структура будь-якого 

підприємства, яке користується спеціальним чи виключним правом, наданим Україною 

або державою-членом Європейського Союзу, або є вповноваженим на надання послуг, 

що мають загальний економічний інтерес, і яке отримує компенсацію за надання 

публічних послуг у будь-якій формі щодо такої послуги, була коректно відображена в 

окремих бухгалтерських рахунках таким чином, щоб чітко відстежувалось таке: 

- витрати та доходи, пов’язані з усіма товарами або послугами, щодо яких підприємству 

надано спеціальне або виключне право, або усіма послугами, які мають загальний 

економічний інтерес та які підприємство вповноважене надавати, і, з другого боку, 

витрати та доходи, пов’язані з кожним іншим окремим товаром або послугою, щодо яких 

підприємство здійснює діяльність; 

- повна інформація щодо методів, відповідно до яких витрати та доходи призначаються 

або розподіляються за різними видами діяльності. Ці методи мають базуватися на 

принципах бухгалтерського обліку - обумовленості, об’єктивності, прозорості та 

послідовності відповідно до міжнародно визнаних методологій бухгалтерського обліку, 

зокрема калькуляції витрат за видом діяльності, та мають базуватися на даних аудиту. 

 

(45) Відповідно до статті 262 (4) Угоди підприємства уповноважені надавати послуги, що 

мають загальний економічний інтерес, або такі, які мають характер прибуткової 

монополії, підпорядковуються правилам, що містяться в цій частині, в тій мірі, в якій 

застосування цих правил юридично або фактично не перешкоджає виконанню окремих 

завдань, визначених для них. Розвиток торгівлі не має зазнавати впливу настільки, 

наскільки це суперечитиме інтересам Сторін. 

 

(46) Статтею 14 Договору про функціонування Європейського Союзу (далі – Договір ЄС) 

регламентовано, що Європейський Союз та держави-члени, кожен у межах своїх 

повноважень, повинні дбати про те, щоб підприємства, які надають послуги загального 

економічного інтересу, функціонували на базі таких принципів і в таких умовах, зокрема 

економічного та фінансового характеру, які дозволять їм виконувати свої завдання. 

 

(47) Відповідно до статті 106 Договору ЄС підприємства, які здійснюють послуги загального 

економічного інтересу, підпорядковуються правилам конкуренції в таких межах, в яких 

застосування цих правил не перешкоджає виконанню, юридично або фактично, 

дорученого їм спеціального завдання. 

 

(48) Згідно зі статтею 106 (2) Договору ЄС, підприємства, яким доручено надавати ПЗЕІ, є 

підприємствами, на які покладаються «особливі завдання». Загалом покладання 

«конкретного завдання щодо надання публічних послуг» на підприємство означає 

пропозицію послуг, які, якщо розглядати їх з урахуванням власних комерційних 

інтересів, підприємство не надаватиме взагалі або не надаватиме в тому ж обсязі або за 
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тих самих умов, застосовуючи критерій загального інтересу, держави-члени можуть 

покладати особливі зобов’язання на підприємства щодо надання таких послуг. Отже, 

Комісія вважає, що не буде доцільним застосування визначення як ПЗЕІ до послуги, яка 

вже надана або може бути надана на задовільному рівні щодо таких умов, як ціна, 

об’єктивні характеристики якості, безперервність та доступ до послуги, підприємствами, 

які працюють за звичайних ринкових умов. 

 

(49) Комісія також вважає, що послуги, які визначаються як ПЗЕІ, повинні бути адресовані 

громадянам або бути в інтересах суспільства в цілому. 

 

(50) У своєму рішенні від 24.07.2003 № 280/00 у справі Altmark Trans Gmbh, 

Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark Gmbh Европейський 

Суд (далі – Рішення у справі Альтмарк) визнав, що компенсація витрат суб’єкта 

господарювання, пов’язаних із наданням ПЗЕІ, не є державною допомогою у значенні 

статті 107 Договору, за умови, що задовольняються чотири сукупних критерії: 

- суб’єкт господарювання має чітко визначені зобов’язання надавати громадські 

послуги (обслуговувати населення); 

- параметри, на підставі яких обчислюється компенсація, є визначеними заздалегідь 

об’єктивним і прозорим способом; 

- компенсація не є надмірною і не перевищує необхідної суми для покриття всіх або 

частини витрат, понесених суб’єктом господарювання у зв’язку з наданням послуг 

загального економічного інтересу. Зокрема, компенсація не може перевищувати суму, 

необхідну для покриття чистої фінансової різниці між понесеними витратами та 

отриманими доходами підприємства при виконанні зобов’язання надавати відповідні 

громадські послуги загального інтересу, з урахуванням доходу, який залишається у 

підприємства, та розумного рівня прибутку; 

- якщо суб’єкт господарювання, який виконує зобов’язання щодо надання публічної 

послуги, не обирається відповідно до процедури публічних закупівель, яка б дозволила 

відібрати учасника, здатного надавати ці послуги з найменшими витратами для громади, 

необхідний рівень компенсації визначається на підставі аналізу витрат, які були б 

понесені типовим суб’єктом господарювання, добре керованим та належним чином 

забезпеченим відповідними активами. 

 

(51) Відповідно до пункту 3 Повідомлення Комісії ЄС щодо застосування правил державної 

допомоги Європейського Союзу до компенсації, наданої на надання послуг, що 

становлять загальний економічний інтерес 2012/C 8/02 (далі – Повідомлення Комісії), 

метою цього Повідомлення є роз’яснення ключових концепцій, що лежать в основі 

застосування правил державної допомоги, до компенсації за послуги, що становлять 

загальний економічний інтерес.  

 

(52) Відповідно до пункту 43 Повідомлення, на думку Суду, коли державний захід підтримки 

розглядається як компенсація за надання послуг, що надаються підприємствами-

одержувачами на виконання зобов’язань із надання громадських послуг, ці підприємства 

не користуються реальною економічною перевагою, отже, цей захід не впливає на 

конкурентну позицію порівняно з конкуруючими суб’єктами, на такий захід не 

поширюється дія статті 107 (1) Договору. Однак для того, щоб така компенсація не була 

визнана державною допомогою, необхідно виконати ряд умов. 

 

(53) Відповідно до пунктів 45 – 46 Повідомлення Комісії, поняття ПЗЕІ постійно 

розвивається і залежить, зокрема, від потреб громадян, технологічних та ринкових змін, 

соціальних та політичних переваг. За відсутності спеціальних правил Європейського 

Союзу щодо визначення послуги як ПЗЕІ держави-члени мають широкі дискреційні 
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можливості у визначенні кожної конкретної послуги як ПЗЕІ та надання компенсації 

постачальнику такої послуги. 

 

(54) Повідомленням Комісії також встановлено детальні правила, якими буде задовольнятись 

кожен із критеріїв, передбачений Рішенням у справі Альтмарк. 

 

(55) Так, відповідно до першого критерію Рішення у справі Альтмарк передбачено 

покладання на суб’єкта господарювання зобов’язань із надання ПЗЕІ, які мають бути 

чітко визначені.  

 

(56) Пунктом 52 Повідомлення передбачено, що покладання зобов’язання з надання ПЗЕІ 

повинно бути встановлено актом, який залежно від особливостей законодавства 

держави-члена може мати законодавчий або регуляторний характер, або оформлено  

договором. Ґрунтуючись на підході Комісії, у такому акті повинно, як мінімум, бути 

визначено:  

- зміст і тривалість зобов’язань із надання ПЗЕІ;  

- назва суб’єкта господарювання і, де це необхідно, територія, на яку поширюються 

його послуги;  

- характер будь-яких виключних або спеціальних прав, які було надано державним 

органом влади суб’єкту господарювання щодо ПЗЕІ; 

- методику розрахунку компенсації, контролю та перегляду компенсації;  

- механізм для уникнення й повернення надмірної компенсації. 

 

(57) Зміст другого критерію Рішення у справі Альтмарк розкрито в розділі 3.4 Повідомлення 

Комісії. 

 

(58) Відповідно до пунктів 54 - 55 Повідомлення Комісії,  методика, за якою розраховується 

розмір компенсації, повинна бути визначена заздалегідь  об’єктивним та прозорим 

способом з метою уникнення надання суб’єкту господарювання економічних переваг 

порівняно з конкуруючими суб’єктами, та необхідність попереднього встановлення цієї 

методики не означає, що компенсація повинна вираховуватись відповідно до певної 

формули, важливим є виключно те, щоб із самого початку було очевидно, яким 

способом компенсація буде розраховуватись. 

 

(59) У пункті 57 Повідомлення Комісії встановлено, що у випадку якщо обґрунтований 

прибуток є частиною компенсації, методика розрахунку такого прибутку повинна бути 

визначена актом, який передбачає покладення зобов’язань із надання ПЗЕІ. 

 

(60) Стосовно третього критерію Рішення у справі Альтмарк, згідно з яким компенсація не 

повинна бути надмірною з урахуванням відповідного доходу та обґрунтованого 

прибутку за виконання ПЗЕІ, Повідомленням Комісії передбачено, що обґрунтований 

прибуток визначається як норма рентабельності постійного капіталу протягом усього 

періоду дії договору про надання ПЗЕІ, яку запросив би типовий суб’єкт 

господарювання з метою прийняття рішення щодо надання ПЗЕІ, протягом визначеного 

періоду з урахуванням рівня ризику, що визначається залежно від сфери надання таких 

послуг. 

 

(61) Згідно з четвертим критерієм, передбаченим Рішенням у справі Альтмарк, компенсація, 

що надається, повинна бути або результатом процедури публічних закупівель, яка б 

дозволила обрати пропозицію з найнижчою ціною за надання таких послуг, або за 

результатами аналізу витрат, яких поніс би типовий суб’єкт господарювання під час 

надання таких послуг. 
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(62) Пунктом 75 Повідомлення Комісії передбачено, що якщо держава-член може показати, 

що структура витрат підприємства, на яке покладено зобов’язання з надання ПЗЕІ, 

відповідає структурі середніх витрат подібних (типових) підприємств у відповідному 

секторі, сума компенсації, яка дозволить підприємству покрити свої витрати, включаючи 

розумний прибуток, відповідає четвертому критерію Рішення у справі Альтмарк. 

 

3.3. Критерії оцінки допустимості державної допомоги, яка спрямована на послуги, що 

становлять загальний економічний інтерес 

 

(63) У разі, коли критеріїв Altmark не дотримано, застосовується рішення Комісії ЄС про 

застосування частини 2 статті 106 Договору про функціонування Європейського Союзу 

до державної допомоги у вигляді компенсації за обслуговування населення, що 

надається певним суб’єктам господарювання, які несуть відповідальність за надання 

послуг загального економічного значення (2012/21/ЄС) (далі – Рішення). 

 

(64) Рішення встановлює умови, за якими державна допомога у вигляді компенсації за 

обслуговування населення, яка надається певним суб’єктам господарювання, що несуть 

відповідальність за надання послуг загального економічного значення, вважається 

сумісною з внутрішнім ринком і звільняється від зобов’язання з повідомлення, що 

передбачене в частині 3 статті 108 Договору.  

 

(65) Частиною першою статті 2 Рішення визначено, що Рішення застосовується до державної 

допомоги у вигляді компенсації за обслуговування населення, яка надається суб’єктам 

господарювання, що несуть відповідальність за надання послуг загального економічного 

значення, як зазначається в частині другій статті 106 Договору, що підпадає під одну з 

категорій, зокрема компенсація, що не перевищує щорічної суми в розмірі 15 мільйонів 

євро, для надання послуг загального економічного значення в галузях, що не стосуються 

перевезень і транспортної інфраструктури. 

 

(66) Згідно з частиною другою статті 2 Рішення, це Рішення застосовується тільки якщо 

період, протягом якого суб’єкт господарювання несе відповідальність за надання послуг 

загального економічного значення, не перевищує 10 років.  

 

(67) Відповідно до статті 4 Рішення зобов’язання щодо надання послуг, які становлять 

загальний економічний інтерес, повинно містити: 

- зміст і тривалість зобов’язань щодо надання послуг, які становлять загальний 

економічний інтерес; 

- назву суб’єкта господарювання і, де це необхідно, територію, на яку поширюються його 

послуги; 

- характер будь-яких виключних або спеціальних прав, які було надано державним 

органом влади суб’єкту господарювання щодо ПЗЕІ; 

- методику розрахунку компенсації, контролю та перегляду компенсації;  

- механізм для уникнення й повернення надмірної компенсації; 

- посилання на рішення або сукупність рішень, де встановлено зазначені зобов’язання. 

 

(68)  Статтею 5 Рішення встановлено, що сума компенсації не повинна перевищувати 

необхідне для покриття собівартості виконання зобов’язання з обслуговування 

населення, включаючи обґрунтований прибуток. 
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(69) Витрати, які беруться до уваги, становлять усі витрати на надання                              

послуги загального економічного значення. Вони розраховуються на основі 

загальноприйнятих принципів розрахунку витрат таким чином: 

- якщо діяльність відповідного суб’єкта господарювання полягає виключно в наданні 

послуги загального економічного значення, враховуються всі його витрати; 

- якщо суб’єкт господарювання також веде діяльність, що не підпадає під сферу 

застосування послуги загального економічного значення, враховуються виключно 

витрати, що стосуються послуги загального економічного значення; 

- витрати, що стосуються послуги загального економічного значення, можуть включати 

всі прямі витрати на надання послуги загального економічного значення й належну 

частину витрат, що є спільними для послуги загального економічного значення та іншої 

діяльності; 

- витрати, пов’язані з інвестиціями, особливо стосовно інфраструктури, можуть, якщо 

необхідно, враховуватись для надання послуги загального економічного значення. 

 

(70) Згідно зі статтею 6 Рішення надавачі державної допомоги гарантують, що компенсація, 

виплачена за надання послуги загального економічного значення, відповідає вимогам, 

встановленим у цьому Рішенні, і, зокрема, що суб’єкт господарювання не отримує 

компенсації, яка перевищує суму, встановлену відповідно до статті 5 Рішення. Вони 

проводять регулярні перевірки або забезпечують проведення таких перевірок 

щонайменше кожні 3 роки протягом періоду таких повноважень та наприкінці такого 

періоду. 

 

(71) Якщо суб’єкт господарювання отримав компенсацію, що перевищує суму, встановлену 

відповідно до статті 5 Рішення, держава-член вимагає від відповідного суб’єкта 

господарювання повернення будь-якої отриманої надлишкової компенсації. Якщо сума 

надлишкової компенсації не перевищує 10 % суми середньої річної компенсації, така 

надлишкова компенсація може переноситись на наступний період і вираховуватись із 

суми компенсації, що сплачуватиметься за такий період. 

 

(72) Крім того, з метою уникнення дискримінації Рамковим повідомленням щодо ПЗЕІ 

встановлено, якщо орган призначає надання однієї і тієї ж ПЗЕІ для кількох суб’єктів 

господарювання, компенсація повинна розраховуватися на підставі одного й того ж 

самого методу для кожного суб’єкта господарювання.  

 

(73) Також, під час розробки методу компенсації потрібно ввести стимули для ефективного 

забезпечення ПЗЕІ високого стандарту. Стимули ефективності можуть бути розроблені 

різними способами, щоб найкращим чином відповідати специфіці кожного конкретного 

випадку або сектору. 

 

 

4. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ  
 

4.1. Віднесення послуги зі здійснення заходів із популяризації фізичної культури і 

спорту осіб з інвалідністю в Україні та висвітлення підготовки й участі національних 

збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної 

реабілітації таких осіб до ПЗЕІ 

 
(74) Відповідно до визначення ПЗЕІ, наведеного в Законі, до ПЗЕІ можуть бути віднесені 

послуги, які відповідають таким умовам:  

- пов’язані із задоволенням особливо важливих загальних потреб громадян; 

- не можуть надаватися на комерційній основі без державної підтримки.  
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(75) Відповідно до статті 46 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»: 

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють пропагуванню 

розвитку фізичної культури і спорту з метою зміцнення здоров’я, формування здорового 

способу життя, фізичного загартування та духовного зростання людини; 

- засоби масової інформації, зокрема державні, здійснюють популяризацію оздоровчого 

значення фізичної культури, напрямів спорту, досягнень спортсменів України на 

міжнародних спортивних змаганнях тощо. 

 

(76) На підставі наведеного, а також інформації та документів, отриманих під час розгляду 

справи, отримувач підтримки – ПОГ «Медіа центр НКСІУ» здійснює діяльність із 

популяризації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в Україні та висвітлення 

підготовки й участі національних збірних команд України з видів спорту осіб з 

інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації таких осіб.  

 
(77) З урахуванням визначення в пункті 14 статті 1 Закону та відповідного тлумачення в 

актах законодавства ЄС поняття ПЗЕІ, здійсненого відповідно до статті 264 Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, послуги з популяризації фізичної культури і спорту осіб 

з інвалідністю в Україні та висвітлення підготовки і участі національних збірних команд 

України з видів спорту осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації таких 

осіб можуть бути віднесені надавачем до послуг, що становлять загальний економічний 

інтерес. 

 

(78) Відповідно до пункту 2 частини другої статті 3 Закону дія цього Закону не поширюється 

на підтримку господарської діяльності, пов’язаної з наданням послуг, що становлять 

загальний економічний інтерес, у частині компенсації обґрунтованих витрат на надання 

таких послуг. 

 

4.2. Відповідність критеріям Altmark ПЗЕІ у вигляді послуги з популяризації фізичної 

культури і спорту осіб з інвалідністю в Україні та висвітлення підготовки й участі 

національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю та 

фізкультурно-спортивної реабілітації таких осіб 

   

(79) Відповідно до пункту 2 частини другої статті 3 Закону, дія цього Закону не 

поширюється на підтримку господарської діяльності, пов’язаної з наданням послуг, що 

становлять загальний економічний інтерес, у частині компенсації обґрунтованих витрат 

на надання таких послуг. 

 

(80) Компенсація витрат суб’єкта господарювання, пов’язаних із наданням послуг, що 

становлять ПЗЕІ, не є державною допомогою у значенні статті 107 Договору, за умови, 

що задовольняються чотири сукупних критерії Altmark: 

 

- суб’єкт господарювання повинен виконувати зобов’язання з обслуговування 

населення, і ці зобов'язання чітко встановлені та визначені; 
 

зобов’язання ПОГ «Медіа центр НКСІУ» не встановлені будь-яким розпорядчим актом 

чи договором. Разом із тим, Статутом ПОГ «Медіа центр НКСІУ» передбачено, що 

Підприємство утворене з метою популяризації спорту осіб з інвалідністю, оперативного 

інформування про події у сфері фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю, 

громадсько-політичного, економічного та культурного життя в Україні та за її межами. 

Тобто, чітке встановлення та визначення зобов’язань ПОГ «Медіа центр НКСІУ» як 

виконавця послуг з популяризації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в 
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Україні та висвітлення підготовки й участі національних збірних команд України з видів 

спорту осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації таких осіб, як таких, 

що становлять ПЗЕІ, термін дії таких зобов’язань, умови розрахунку компенсації, 

контролю і перегляду компенсації та механізму для уникнення й повернення надмірної 

компенсації відсутні в будь-якому розпорядчому акті чи договорі; 

 

- параметри, на підставі яких розраховується компенсація, визначені заздалегідь 

об’єктивним і прозорим способом; 
 

Міністерство молоді та спорту України не надало інформації та підтвердних документів 

щодо параметрів, на підставі яких обчислюється компенсація. Також відсутня 

інформація щодо об’єктивності та прозорості обчислення відповідної компенсації; 

 

- компенсація не є надмірною і не перевищує необхідної суми для покриття всіх або 

частини витрат, понесених суб’єктом господарювання при наданні послуг загального 

економічного інтересу; 
 

Міністерство молоді та спорту України не розробило умови розрахунку компенсації на 

надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес, відповідно до 

Регламенту, а також не надано підтвердних документів стосовно того, що компенсація не 

є надмірною, тобто не перевищує суми, необхідної для покриття чистої фінансової 

різниці між понесеними при наданні ПЗЕІ витратами та доходами суб’єкта 

господарювання від надання ПЗЕІ, з урахуванням розумного рівня прибутку; 

 

- суб’єкт господарювання, який надає ці послуги, повинен бути обраний шляхом 

проведення процедури публічних закупівель. Якщо такої процедура не було дотримано, 

рівень необхідної компенсації визначається на основі аналізу витрат, які є типовими для 

цього суб’єкта господарювання, і належним чином забезпечений транспортними 

засобами для здійснення цих послуг, враховуючи відповідний дохід підприємства та 

розумний прибуток; 
 

Міністерство молоді та спорту України повідомило, що ПОГ «МЕДІА ЦЕНТР НКСІУ», 

яке здійснює популяризацію фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в Україні та 

висвітлення підготовки й участі національних збірних команд України з видів спорту 

осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації таких осіб, не було обрано на 

конкурсних засадах. 

Разом з тим, відповідно до субліцензійної угоди від 19.02.2018 між Європейською 

мовною спілкою (Ліцензіар) та Національним комітетом спорту інвалідів України / 

Національним паралімпійським комітетом України (Ліцензіат): 

- Ліцензіар підтверджує та погоджується, що Ліцензіат має право на надання субліцензії 

на будь-які або всі електронні медіаправа відповідно до положень цієї Угоди; 

- у зв'язку з особливістю реалізації технічної складової електронних медіаправ, 

Ліцензіат, за погодженням з Ліцензіаром, передає технічну складову прав на трансляцію 

та визначені електронні медіаправа дочірній / афільованій компанії ПОГ «Медіа центр 

НКСІУ», яка забезпечує практичну реалізацію цих прав та їх технічний супровід. 

 

(81) Враховуючи викладене, чотирьох сукупних критеріїв Altmark кумулятивно не 

дотримано. 

 

(82) Отже, державна підтримка для здійснення заходів щодо компенсації витрат за ПЗЕІ в 

частині покриття поточних витрат ПОГ «Медіа центр НКСІУ», що спрямовані на 

популяризацію фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в Україні та висвітлення 

підготовки й участі національних збірних команд України з видів спорту осіб з 
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інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації таких осіб, не може вважатися 

компенсацією обґрунтованих витрат на надання послуг, що становлять загальний 

економічний інтерес, відповідно до частини другої статті 3 Закону. 

 

 

4.3. Визначення належності заходу підтримки до державної допомоги  
 

4.3.1. Надання підтримки суб’єкту господарювання 
 

(83) 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 чи фізичною особою; група суб’єктів господарювання, якщо один або 

декілька з них здійснюють контроль над іншими. 

 

(84) ПОГ «Медіа центр НКСІУ», якому надається державна підтримка, є суб’єктом 

господарювання, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», оскільки здійснює діяльність із надання послуг реклами, а також із 

виробництва кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; видання журналів та 

періодичних видань; діяльність у сфері фотографії. 

 

4.3.2. Надання підтримки за рахунок ресурсів держави  
 

(85) Відповідно до інформації, отриманої від надавача, повідомлена державна допомога буде 

надаватися за рахунок коштів державного бюджету України на відповідний рік. 

 

(86) Отже, надання підтримки ПОГ «Медіа центр НКСІУ» у формі поточних трансфертів 

здійснюється за рахунок ресурсів держави у розумінні Закону.  

 

4.3.3. Створення переваг для виробництва окремих видів товарів чи провадження 

окремих видів господарської діяльності 

 

(87) Підтримка спрямована на фінансування витрат на підтримку інформаційно-технічного 

забезпечення діяльності ПОГ «Медіа центр НКСІУ» для здійснення заходів із 

популяризації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в Україні та висвітлення 

підготовки й участі національних збірних команд України з видів спорту осіб з 

інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації таких осіб.  

 

(88) Отже, підтримка спрямована на фінансування витрат чітко визначеного отримувача, 

який частково звільняється від звичайних витрат, яких зазнав би суб’єкт 

господарювання, що провадить аналогічну господарську діяльність – популяризацію 

фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в Україні та висвітлення підготовки й 

участі національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю та 

фізкультурно-спортивної реабілітації таких осіб за звичайних ринкових умов, тобто без 

втручання держави.  

 

(89) Отже, у результаті отримання повідомленої підтримки ПОГ «Медіа центр НКСІУ»  

набуває переваг, які недоступні іншим суб’єктам господарювання за звичайних ринкових 

умов. 
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4.3.4. Спотворення або загроза спотворення економічної конкуренції 
 

(90) Як зазначено вище, ПОГ «Медіа центр НКСІУ» отримає перевагу в результаті надання 

повідомленої підтримки, що покращить його конкурентну позицію порівняно з іншими 

суб’єктами господарювання, які не мають права на отримання такої підтримки та 

здійснюють або могли б здійснювати аналогічну господарську діяльність. Отже, 

повідомлена підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції. 
 

4.3.5. Віднесення повідомленої фінансової підтримки до державної допомоги 
 

(91) Враховуючи викладене, повідомлена підтримка ПОГ «Медіа центр НКСІУ» у формі 

поточних трансфертів для покриття витрат, пов’язаних із наданням послуг із 

популяризації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в Україні та висвітлення 

підготовки й участі національних збірних команд України з видів спорту осіб з 

інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації таких осіб, що становить загальний 

економічний інтерес, є державною допомогою. 

 

4.4. Оцінка допустимості державної допомоги 

 

(92) Відповідно до частини першої статті 6 Закону державна допомога може бути визнана 

допустимою, якщо вона надається для цілей, зокрема, виконання загальнодержавних 

програм розвитку або розв’язання соціальних та економічних проблем 

загальнонаціонального характеру. 

 
(93) З урахуванням визначення в пункті 14 статті 1 Закону та відповідного тлумачення в 

актах законодавства ЄС поняття ПЗЕІ, здійсненого відповідно до статті 264 Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, послуга з популяризації фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю в Україні та висвітлення підготовки й участі національних збірних команд 

України з видів спорту осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації таких 

осіб є послугою загального економічного інтересу, не може надаватись без державної 

допомоги, і така державна допомога може бути визнана допустимою відповідно до 

частини першої статті 6 Закону. 

 
(94) Водночас, якщо критеріїв у справі Altmark не дотримано, для проведення відповідної 

оцінки допустимості державної допомоги застосовується рішення Комісії ЄС про 

застосування частини 2 статті 106 Договору про функціонування Європейського Союзу 

до державної допомоги (далі – Рішення)  вигляді компенсації за обслуговування 

населення, що надається певним суб’єктам господарювання, які несуть відповідальність 

за надання послуг загального економічного значення. 

 

(95) Разом із тим Міністерство культури, молоді та спорту України не надало достатніх 

обґрунтувань того, що компенсація на надання послуг, які становлять загальний 

економічний інтерес, є обґрунтованою, тобто не перевищує суми, необхідної для 

покриття чистої фінансової різниці між понесеними при наданні ПЗЕІ витратами та 

доходами суб’єкта господарювання від надання ПЗЕІ, з урахуванням розумного рівня 

прибутку, що задовольняє вимоги частини четвертої статті 263 Угоди та, зокрема, статей 

4-6 Рішення. 

 

(96) Так, не визначено будь-яким нормативно-правовим, розпорядчий актом або договором, в 

якому чітко визначені: 

- зміст та тривалість надання ПЗЕІ; 
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- суб’єкта(ів) господарювання, уповноваженого на надання ПЗЕІ, та відповідну 

територію; 

- умови розрахунку компенсації, контролю та перегляду компенсації витрат з надання 

послуг, що становлять загальний економічний інтерес;  

- опис механізму компенсації та параметрів для розрахунку й перегляду компенсації за 

надання ПЗЕІ, враховуючи, що сума компенсації не повинна перевищувати суму, 

необхідну для покриття чистої фінансової різниці між понесеними витратами та 

отриманими доходами суб’єкта господарювання при наданні ПЗЕІ, з урахуванням 

розумного рівня прибутку; крім того, необхідно врахувати структуру та розмір тарифів, 

установлених відповідно до законодавства; 

- заходи щодо уникнення та повернення компенсації у випадку надання надмірної 

компенсації. 

 

(97) Крім цього, відповідно до інформації, отриманої від надавача, одні й ті ж працівники 

задіяні у виконанні завдань, на які передбачено фінансування відповідно до Указу 

Президента № 93/2018, та в наданні послуг на комерційній основі. Отже, враховуючи 

статтю 263 Угоди про асоціацію, з метою уникнення перехресного субсидіювання 

надавач повинен забезпечити спрямування державного фінансування підприємства 

об’єднання громадян «Медіа центр НКСІУ» виключно на покриття витрат, які 

передбачені Указом Президента № 93/2018, і фінансування не повинно покривати 

витрати на здійснення підприємницької діяльності, шляхом  встановлення механізму 

чіткого обліку часу працівників, техніки, обладнання тощо, які залучаються для 

виконання робіт, що здійснює підприємство об’єднання громадян «Медіа центр НКСІУ» 

у підприємницькій діяльності та на виконання діяльності, передбаченої Указом 

Президента № 93/2018.  

 

(98) Отже, з метою уникнення перехресного субсидіювання надавач повинен забезпечити 

спрямування державного фінансування підприємства об’єднання громадян «Медіа центр 

НКСІУ» виключно на покриття витрат, які передбачені Указом Президента № 93/2018, і 

фінансування не повинно покривати витрати на здійснення підприємницької діяльності, 

шляхом встановлення механізму чіткого обліку часу працівників, техніки, обладнання 

тощо, які залучаються для виконання робіт, що здійснює підприємство об’єднання 

громадян «Медіа центр НКСІУ» у підприємницькій діяльності та на виконання 

діяльності, передбаченої Указом Президента № 93/2018. 

 

(99) За інформацією, отриманою від надавача, Міністерство культури, молоді та спорту 

України відібрало ПОГ «Медіа центр НКСІУ»  як отримувача допомоги у зв’язку з тим, 

що зазначене Підприємство було створено з метою популяризації фізичної культури і 

спорту осіб з інвалідністю в Україні та висвітлення підготовки й участі національних 

збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної 

реабілітації таких осіб.  

 

(100) Разом із тим в Указі Президента № 93/2018 та Постанові КМУ № 199 відсутній опис 

змісту, механізму визначення компенсації та параметрів для розрахунку, опис заходів 

щодо уникнення та повернення будь-якої такої надмірної компенсації. 

 

(101) Отже, враховуючи викладене вище, на сьогодні відсутній розпорядчий акт чи договір, 

яким би визначалося: 

- чіткий перелік заходів, які належать до популяризації фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю в Україні та висвітлення підготовки й участі національних збірних команд 

України з видів спорту осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації таких 

осіб, як послуг, які становлять загальний економічний інтерес; 
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- зміст зобов’язань щодо надання послуг, які становлять загальний економічний інтерес; 

- характер будь-яких виняткових  або спеціальних прав, які надаються місцевим органом 

влади суб’єкту господарювання для надання ПЗЕІ; 

- умови розрахунку компенсації, контролю та перегляду компенсації витрат щодо 

надання послуг, які становлять загальний економічний інтерес;  

- опис механізму компенсації та параметрів для розрахунку та перегляду компенсації за 

надання ПЗЕІ, враховуючи, що сума компенсації не повинна перевищувати суму, 

необхідну для покриття чистої фінансової різниці між понесеними витратами та 

отриманими доходами ПОГ «Медіа центр НКСІУ» при наданні ПЗЕІ, з урахуванням 

розумного рівня прибутку; 

- заходи щодо уникнення та повернення компенсації у випадку надання надмірної 

компенсації; 

- механізм чіткого обліку часу працівників, техніки, обладнання тощо, які залучаються 

для виконання робіт, послуг, що здійснює підприємство об’єднання громадян «Медіа 

центр НКСІУ» у підприємницькій діяльності та на виконання діяльності, передбаченої 

Указом Президента № 93/2018; 

- зобов’язання підприємства об’єднання громадян «Медіа центр НКСІУ» щодо ведення 

окремого обліку доходів, витрат та видатків за видами діяльності та за джерелами 

фінансування окремо в розрізі синтетичних та аналітичних рахунків. 

 

(102) Враховуючи викладене, державна підтримка у формі поточних трансфертів, яку надає 

Міністерство молоді та спорту України ПОГ «Медіа центр НКСІУ», загальним обсягом 

27 980 000 грн, є державною допомогою, допустимою для конкуренції, за умови 

виконання Міністерством молоді та спорту України відповідних зобов’язань, 

передбачених у пункті 101 цього рішення. 

 

(103) 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». 

 

(104) Листом від 05.02.2020 № 200205-1 ПОГ «Медіа центр НКСІУ» висловило свої 

зауваження до Подання, які було враховано у проєкті цього рішення. 

 

(105) На момент прийняття рішення зауважень та заперечень від Міністерства культури, 

молоді та спорту України не надходило. 

 

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, Антимонопольний комітет України 

 

ПОСТАНОВИВ: 

 

1. Визнати, що підтримка, яку надає Міністерство культури, молоді та спорту України 

підприємству об’єднання громадян «Медіа центр НКСІУ» у формі субсидій та поточних 

трансфертів для покриття витрат, пов’язаних із наданням послуг із популяризації фізичної 

культури і спорту осіб з інвалідністю в Україні та висвітлення підготовки й участі 

національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю та фізкультурно-
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спортивної реабілітації таких осіб,  що становлять загальний економічний інтерес,  на період 

з 01.01.2019 по 31.12.2020 у сумі 27 980 000 гривень, є державною допомогою відповідно до 

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

 

2. Визнати, що державна допомога, зазначена в пункті 1 резолютивної частини цього 

рішення, є допустимою для конкуренції відповідно до Закону України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання» за умови виконання Міністерством культури, 

молоді та спорту України таких зобов’язань: 

2.1. Розробити та затвердити розпорядчий акт та/або договір, яким повинні бути 

покладені зобов’язання щодо надання послуг із популяризації фізичної культури і спорту 

осіб з інвалідністю в Україні та висвітлення підготовки й участі національних збірних 

команд України з видів спорту осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації 

таких осіб, як послуг, що становлять загальний економічний інтерес, на підприємство 

об’єднання громадян «Медіа центр НКСІУ».  

2.2. Розпорядчий акт та/або договір, передбачений підпунктом 2.1 резолютивної 

частини цього рішення, повинен містити таке: 

- чіткий перелік заходів, що належать до популяризації фізичної культури і спорту 

осіб з інвалідністю в Україні та висвітлення підготовки й участі національних збірних 

команд України з видів спорту осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації 

таких осіб, як послуг, які становлять загальний економічний інтерес; 

- зміст та тривалість надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес 

(послуг із популяризації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в Україні та 

висвітлення підготовки й участі національних збірних команд України з видів спорту осіб з 

інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації таких осіб); 

- підприємство об’єднання громадян «Медіа центр НКСІУ», на яке покладено 

зобов’язання з надання послуг популяризації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в 

Україні та висвітлення підготовки й участі національних збірних команд України з видів 

спорту осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації таких осіб, як таких, що 

становлять загальний економічний інтерес; 

-   характер спеціальних чи виняткових прав, які надаються підприємству об’єднанню 

громадян «Медіа центр НКСІУ» для надання послуг із популяризації фізичної культури і 

спорту осіб з інвалідністю в Україні та висвітлення підготовки й участі національних збірних 

команд України з видів спорту осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації 

таких осіб, як таких, що становлять загальний економічний інтерес; 

-   опис механізму компенсації та параметрів для розрахунку й перегляду компенсації 

за надання послуг із популяризації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю в Україні 

та висвітлення підготовки й участі національних збірних команд України з видів спорту осіб 

з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації таких осіб як таких, що становлять 

загальний економічний інтерес, враховуючи, що сума компенсації не повинна перевищувати 

суму, необхідну для покриття чистої фінансової різниці між понесеними витратами та 

отриманими доходами підприємства об’єднання громадян «Медіа центр НКСІУ» при наданні 

вказаних послуг, з урахуванням доходу, який залишається в підприємства об’єднання 

громадян «Медіа центр НКСІУ», та розумного рівня прибутку; 

-   заходи щодо уникнення та повернення компенсації у випадку надання надмірної 

компенсації, зокрема проведення раз на два роки Міністерством культури, молоді та спорту 

України перевірок підприємства об’єднання громадян «Медіа центр НКСІУ» щодо 

дотримання ним умов надання послуг із популяризації фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю в Україні та висвітлення підготовки й участі національних збірних команд 

України з видів спорту осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації таких осіб 

як таких, що становлять загальний економічний інтерес, та здійснення компенсації витрат на 

їх надання; 
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- механізм чіткого обліку часу працівників, техніки, обладнання тощо, які 

залучаються для виконання робіт, що здійснюються підприємством об’єднанням громадян 

«Медіа центр НКСІУ» у підприємницькій діяльності та на виконання діяльності, 

передбаченої Указом Президента України від 30.03.2018 № 93/2018 «Про створення умов для 

подальшого розвитку паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні»; 

- зобов’язання підприємства об’єднання громадян «Медіа центр НКСІУ» щодо 

ведення окремого обліку доходів, витрат та видатків за видами діяльності та за джерелами 

фінансування окремо в розрізі синтетичних та аналітичних рахунків. 

 

3. Надавач підтримки повинен виконати зобов’язання, передбачені пунктом 2 

резолютивної частини цього рішення, у шестимісячний строк з дня прийняття цього рішення. 

 

4. Проінформувати Антимонопольний комітет України щодо виконання 

Міністерством культури, молоді та спорту України зобов’язань, викладених у пункті 2 

резолютивної частини цього рішення, протягом п’яти робочих днів з дня виконання 

встановлених зобов’язань. 

 

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. 

 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» якщо за результатами проведеної перевірки встановлено, що неналежне 

використання державної допомоги призвело до надання незаконної державної допомоги, 

Уповноважений орган здійснює розгляд справи про державну допомогу відповідно до статей 

11, 12 і 14 цього Закону. 

 

 

 

Голова Комітету                Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 
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