
 

РІШЕННЯ 
 

 

20 лютого 2020 р.                              Київ                              № 135-р 

 

Про визнання підтримки суб’єктів  

господарювання, зазначеної у  

повідомленні, такою, що не є державною 

допомогою відповідно до Закону 

 

 

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши подання 

Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 19.02.2020 № 500-01/80-п та 

повідомлення про нову державну допомогу, надіслане листом Управління житлово-

комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області за 

реєстраційним номером у базі даних 25342 (вх. № 787-ПДД від 23.12.2019), 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 квітня 2016 року за № 501/28631 (із 

змінами, внесеними розпорядженням Антимонопольного комітету України від 13.09.2018 

№ 18-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 листопада 2018 року за 

№ 1337/32789), 

 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

1. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ 

(1) Листом за реєстраційним номером вх. № 662-ПДД від 08.11.2019 Управлінням 

житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області 

відповідно до пункту 2 розділу 9 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» було подано повідомлення про нову державну допомогу.  

 

(2) Антимонопольним комітетом України листом № 500-29/06-15393 від 22.11.2019 

повідомлення було залишено без руху й надано тридцятиденний строк для усунення 

недоліків та надання додаткової інформації.  

 

(3) Листом за реєстраційним номером у базі даних 25342 (вх. № 787-ПДД від 23.12.2019) 

Управлінням житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради 

Запорізької області надіслано виправлене повідомлення про нову державну допомогу 

та надано додаткову інформацію до Повідомлення (далі – Лист). 

 

(4) Повідомлення прийнято до розгляду 23.12.2019. 

 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
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(5) Листом від 20.01.2020 № 06-03/25 (вх. № 5-01/996 від 27.01.2020) Управлінням 

житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області 

надано додаткову інформацію до Повідомлення (далі – Лист 2). 

 

 

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ 

 

2.1. Надавач підтримки 

(6) Управління житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради 

Запорізької області (72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Чернишевського, 

ідентифікаційний код юридичної особи 25490034 26). 

2.2. Отримувач підтримки 

(7) Комунальне підприємство  «Міськсвітло» Мелітопольської міської ради Запорізької 

області (далі – КП «Міськсвітло», Підприємство) (2312, м. Мелітополь, 1-й пров. 

Чернишевського, 11, ідентифікаційний код юридичної особи 03344929). 

 

(8) Підприємство створено з метою задоволення потреб міста Мелітополя в послугах з 

експлуатації та ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць, майданів, скверів та 

дворових територій. Підприємство має відповідну матеріальну базу, достатній автопарк 

спеціалізованої техніки та висококваліфікований персонал. 

2.3. Мета (ціль) підтримки 

(9) Метою (ціллю) підтримки є: створення на Підприємстві сприятливих умов праці, 

поліпшення експлуатаційних якостей будівель та забезпечення продовження строку їх 

експлуатації. 

2.4. Очікуваний результат 

 

(10) Поліпшення експлуатаційних якостей будівель шляхом своєчасного виконання заходів 

з капітального ремонту фасаду будівлі, приміщень, майстерень, даху гаражів за 

адресою: 1-й пров. Чернишевського, буд. 11, м. Мелітополь для забезпечення 

продовження строку їх експлуатації.  

 

2.5. Форма підтримки 

(11) Відшкодування видатків на капітальний ремонт будівель Підприємства.  

2.6. Обсяг підтримки 

 

(12) Загальний обсяг підтримки – 1 150 000 грн протягом 2020 року.  

 

2.7. Підстава для надання підтримки 

 

(13) Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 

(14) Проєкт міської програми «Капітальний ремонт будівель комунального підприємства 

«Міськсвітло» Мелітопольської міської ради Запорізької області» (далі – Програма). 
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2.8. Тривалість підтримки 

 

(15) З 01.02.2020 по 31.12.2020. 

 

 

3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОГРАМИ 

(16) Розроблення Програми обумовлено необхідністю проведення капітального ремонту 

фасаду будівлі, приміщень, майстерень, даху гаражів, що обліковуються на балансі 

КП «Міськсвітло» та розташовані за адресою: 1-й пров. Чернишевського, буд. 11, 

м. Мелітополь.  

 

(17) Напрями та заходи Програми охоплюють капітальний ремонт фасаду будівлі, 

адміністративних приміщень, майстерень, даху гаражів КП «Міськсвітло».   

 

 

(18) Головним розпорядником бюджетних коштів є Управління житлово-комунального 

господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області. Відповідальним 

виконавцем та одержувачем бюджетних коштів є КП «Міськсвітло».  

 

(19) Контроль за виконанням Програми здійснює постійна депутатська Комісія з питань 

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, 

підприємства, промисловості та постійна депутатська комісія з питань бюджету та 

соціально-економічного розвитку міста.   

 

(20) Відповідно до Статуту, затвердженого рішенням Мелітопольської міської ради IV 

скликання від 27.02.2006 № 9, КП «Міськсвітло» засновано на комунальній власності 

Мелітопольської міської ради.  

 

(21) Підприємство створено з метою задоволення потреб міста Мелітополь у послугах з 

експлуатації та ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць, майданів, скверів 

дворових територій.  

 

(22) Відповідно до Повідомлення кошти державної підтримки спрямовуються на ремонт 

будівель КП «Міськсвітло» Мелітопольської міської ради Запорізької області, зокрема: 

 капітальний ремонт фасаду будівлі – 245,00 тис. грн; 

 капітальний ремонт майстерень – 195,50 тис. грн; 

 капітальний ремонт даху гаражів, майстерень та другого поверху адмінбудівлі – 

665,00 тис. грн; 

 проєктну документацію – 44,50 тис. грн. 

 

(23) Відповідно до Листа, перелік робіт, які планується виконати за кошти державної 

підтримки за Програмою, включає: 

  капітальний ремонт фасаду будівлі (демонтаж архітектурних виступів, демонтаж 

штукатурки, роботи з ґрунтовки, армування, утеплення пінопластом, декоративне 

фарбування та супутні роботи) на 400 м кв.; 

 капітальний ремонт майстерень та гаражів (усунення недоліків цілісності стін, 

демонтаж штукатурки, армування, утеплення 200 м кв.; 

 капітальний ремонт крівлі другого поверху об’єкта реконструкції складів 

(демонтаж рубероїду, заливка стяжки, укладка нового покриття та супутні 

роботи) на 80 м кв; 

 розробку проєктної документації. 
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(24) За інформацією від надавача, вищезазначені роботи будуть здійснювати підрядники на 

замовлення отримувача згідно з правилами законодавства про публічні закупівлі. 

Підприємство як відповідальний виконавець та одержувач бюджетних коштів 

відповідно до Програми буде самостійно проводити конкурсні торги через систему 

«Прозорро» для визначення суб’єкта господарювання, який виконуватиме роботи, на 

які спрямовується державна підтримка.  

 

(25) Відповідно до Листа, відсоткове співвідношення обсягу діяльності, що здійснюється на 

платній основі, до загального обсягу діяльності отримувача у 2018 році становить 6 %. 

На платній основі Підприємство надає такі послуги: автовишки з ланкою чи без ланки, 

встановлення розеток (прокладка кабелю, розфазування, підключення силового 

кабелю), послуги з технічного обслуговування електричних мереж та електрощитових.  

 

(26) Підприємство здійснює ведення окремих рахунків та розподіл доходів і витрат, що 

забезпечує запобіганню витрачання державної підтримки на інші види господарської 

діяльності, не пов’язані з виконанням Програми. Рух коштів за програмами місцевого 

бюджету проходить через рахунки, відкриті в Державній казначейській службі України 

Запорізької області, а рух коштів, спрямований на іншу операційну діяльність, 

проходить через рахунки, відкриті в Запорізькому РУ «Приватбанк».  

 

(27) Підприємство веде бухгалтерський облік за окремими субрахунками за кожним видом 

діяльності (фінансування за рахунок державної підтримки відображається у статті 

«Інші операційні доходи») таким чином, що забезпечується належний розподіл доходів 

і витрат на надання послуг, на які спрямовується державна підтримка, і надання інших 

послуг.   

 

 

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 

4.1. Ознаки державної допомоги 

 

(28) 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. 

 

(29)  Отже, державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі 

умови: 

а) підтримка надається суб’єкту господарювання; 

б) державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих 

ресурсів; 

в) підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи 

провадження окремих видів господарської діяльності; 

г) підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції. 

 

(30) 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.   
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(31) 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». 

 

(32) Відповідно до статті 142 Конституції України матеріальною і фінансовою основою 

місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші 

кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в 

управлінні районних і обласних рад. 

 

(33) Відповідно до статті 143 Конституції України територіальні громади села, селища, 

міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування 

управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-

економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують 

бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх 

виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують 

проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, 

реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а 

також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого 

значення, віднесені законом до їхньої компетенції. 

 

(34) Згідно зі статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до 

відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, зокрема, належить 

здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та 

організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального 

господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, 

транспорту, зв’язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших об’єктів 

нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими 

умовами праці на цих підприємствах і об’єктах; прийняття рішень про скасування 

даного ними дозволу на експлуатацію об’єктів у разі порушення нормативно-правових 

актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства. 

 

(35) 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. 

 

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

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

України. 

 

 

5. ВИЗНАЧЕННЯ НАЛЕЖНОСТІ ЗАХОДУ ПІДТРИМКИ ДО ДЕРЖАВНОЇ 

ДОПОМОГИ 

 

5.1. Надання підтримки суб’єкту господарювання 
 

(37) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 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 
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над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб’єктів господарювання, якщо 

один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. 

 

(38) Частиною першою статті 3 Господарського кодексу України визначено, що під 

господарською діяльністю у цьому Кодексі 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. 

 

(39) Відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» органи 

місцевого самоврядування можуть утворювати підприємства для утримання об’єктів 

благоустрою комунальної власності. 

 

(40) Відповідно до Статуту, КП «Міськсвітло» створено з метою задоволення потреб міста 

Мелітополь у послугах експлуатації та ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць, 

майданів, скверів дворових територій.  

 

(41) Основними напрямами діяльності Підприємства є, зокрема: 

 здійснення експлуатації електричних мереж та освітлювального обладнання, 

безперебійне вуличне освітлення міста згідно із затвердженим режимом; 

 виконання поточного й капітального ремонту електромереж зовнішнього 

освітлення та обладнання; 

 здійснення постійного контролю за якістю і рівнем освітлювання міських вулиць, 

відповідність чинним нормам освітлення. 

 

(42) Отже, за наведених умов КП «Міськсвітло» є суб’єктом господарювання у значенні 

Закону. 

 

5.2. Надання підтримки за рахунок ресурсів держави 

(43) Відповідно до Повідомлення фінансова підтримка надається за рахунок місцевих 

ресурсів (міський бюджет Мелітопольської міської ради Запорізької області). 

 

(44) Пунктом 4 частини першої статті 1 Закону встановлено, що місцеві ресурси - рухоме і 

нерухоме майно, кошти місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є 

у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, об’єкти їх 

спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад, майно, що 

належить Автономній Республіці Крим, управління яким здійснює Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим. 

 

(45) Виконання заходів Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському 

бюджеті на 2020 рік на виконання зазначеної Програми.   

 

(46) Отже, фінансова підтримка КП «Міськсвітло» у формі відшкодування видатків на 

капітальний ремонт будівель комунального підприємства  є місцевими ресурсами у 

значенні Закону. 

 

5.3. Створення переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження 

окремих видів господарської діяльності  

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

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
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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 функціонування Європейського Союзу (далі – ДФЄС), зокрема відповідну судову 

практику Суду Європейського Союзу, а також відповідне вторинне законодавство, 

рамкові положення, керівні принципи та інші чинні адміністративні акти 

Європейського Союзу. 

 

(48) У розумінні статті 107 (1) ДФЄС перевагою вважається будь-яка економічна вигода, 

яка була б недоступною для суб’єкта господарювання за звичайних ринкових умов, 

тобто за відсутності втручання держави. 

 

(49) Кошти місцевих ресурсів спрямовуються на ремонт будівель КП «Міськсвітло» 

Мелітопольської міської ради Запорізької області, зокрема: 

 капітальний ремонт фасаду будівлі; 

 капітальний ремонт майстерень; 

 капітальний ремонт даху гаражів, майстерень та другого поверху адмінбудівлі; 

 проєктну документацію. 

 

(50) За інформацією від надавача, вищезазначені роботи будуть здійснюватися 

підрядниками на замовлення отримувача згідно з правилами про публічні закупівлі. 

Підприємство як відповідальний виконавець та одержувач бюджетних коштів 

відповідно до Програми буде самостійно проводити конкурсні торги через систему 

«Прозорро» для виявлення суб’єкта господарювання для здійснення робіт, на які 

спрямовується державна підтримка. 

 

(51) Тобто, фактичне перерахування коштів державної підтримки в повному обсязі для 

виконання робіт відповідно до Програми суб’єктам господарювання, обраним на основі 

конкурсного відбору згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», має 

забезпечувати дотримання ринкових умов виконання робіт та гарантувати, що витрати 

на такі роботи зведено до мінімуму.   

 

(52) Отже, у частині виконання робіт капітального ремонту державна підтримка, яка в 

повному обсязі буде перерахована підрядним організаціям, що обиратимуться через 

тендерну процедуру «Прозорро», виключає отримання КП «Міськсвітло» економічної 

вигоди. 

 

(53) При цьому в частині покращення експлуатаційних якостей будівлі підтримка, що 

призначається для КП «Міськсвітло», звільняє Підприємство від витрат, яких в іншому 

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

йому вигоду, недоступну для інших суб’єктів господарювання без втручання держави.   

 

(54) Отже, державна підтримка надає отримувачу економічну вигоду, яка була б 

недоступною без втручання держави, а тому створює економічну перевагу для 

окремого суб’єкта господарювання.  

 

5.4. Спотворення або загроза спотворення економічної конкуренції 

 

(55) Відповідно до пункту 187 Повідомлення Комісії щодо поняття державної допомоги 

згідно зі статтею 107 (1) ДФЄС, на практиці вважається, що спотворення конкуренції у 

значенні статті 107(1) Договору існує тоді, коли держава надає фінансові переваги 
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суб’єкту господарювання в лібералізованому секторі, де існує або може існувати 

конкуренція. 

 

(56) Кошти місцевих ресурсів спрямовуються на ремонт будівель КП «Міськсвітло», яке 

створено з метою задоволення потреб міста Мелітополь у послугах з експлуатації та 

ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць, майданів, скверів дворових територій.  

(57) При цьому за результатами діяльності отримувача у 2018 році відсоткове 

співвідношення обсягу діяльності, що здійснюється на платній основі, до загального 

обсягу діяльності становить 6 %. На платній основі Підприємство надає такі послуги: 

послуги автовишки з ланкою чи без ланки, встановлення розеток (прокладка кабелю, 

розфазування, підключення силового кабелю), послуги з технічного обслуговування 

електричних мереж та електрощитових.  

 

(58) Враховуючи, що державна підтримка для виконання робіт капітального ремонту, яка в 

повному обсязі буде перерахована підрядним організаціям, що обиратимуться через 

тендерну процедуру «Прозорро», надається з метою забезпечення безкоштовних послуг 

для населення у сфері утримання мереж зовнішнього освітлення міста, які не беруть 

участі в господарському обороті, така підтримка не спотворює та не загрожує 

спотворенням економічної конкуренції.  

 

 

(59) Однак у частині покращення експлуатаційних якостей будівлі КП «Міськсвітло», яке, 

крім безкоштовних послуг для населення у сфері благоустрою, здійснює технічне 

обслуговування систем електричного освітлення на замовлення окремих споживачів на 

платній основі обсягом, що становить 6 % загальної діяльності Підприємства, така 

підтримка може спотворювати економічну конкуренцію у сфері обслуговування 

систем електричного освітлення. 

 

 

6. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

 

(60) 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. 

 

(61) 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. 

 

(62) Отже, для того щоб мати вплив на економічну конкуренцію (спотворювати або 

загрожувати спотворенням конкуренції), державна 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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(63) Відповідно до статті 143 Конституції України територіальні громади села, селища, 

міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування 

управляють майном, що є в комунальній власності. 

 

(64) Відповідно до Статуту, КП «Міськсвітло» засновано на комунальній власності 

Мелітопольської міської ради. Підприємство створено з метою задоволення потреб 

міста Мелітополь у послугах з експлуатації та ремонту мереж зовнішнього освітлення 

вулиць, майданів, скверів дворових територій.  

 

(65) Кошти місцевих ресурсів спрямовуються на ремонт будівель КП «Міськсвітло» з 

метою забезпечення населення міста безкоштовними послугами у сфері благоустрою та 

покращення експлуатаційних якостей будівлі КП «Міськсвітло». 

(66) Враховуючи, що державна підтримка для виконання робіт капітального ремонту, яка в 

повному обсязі буде перерахована підрядним організаціям, що обиратимуться через 

тендерну процедуру «Прозорро», надається з метою забезпечення безкоштовних послуг 

для населення у сфері утримання мереж зовнішнього освітлення міста, які не беруть 

участі в господарському обороті, така підтримка не спотворює та не загрожує 

спотворенням економічної конкуренції.  

 

(67) У частині покращення експлуатаційних якостей будівлі КП «Міськсвітло», яке, крім 

безкоштовних послуг для населення у сфері благоустрою, здійснює технічне 

обслуговування систем електричного освітлення на замовлення окремих споживачів на 

платній основі обсягом, що становить 6 % загальної діяльності Підприємства, така 

підтримка може спотворювати економічну конкуренцію у сфері обслуговування 

систем електричного освітлення. 

 

(68) Однак, з огляду на те, що обсяг державної підтримки з 01.02.2020 по 31.12.2020 

становитиме 1 150 000 грн, така підтримка може вважатися незначною державною 

допомогою в значенні Закону.  

 

(69) Відповідно до пункту 9 частини першої статті 1 Закону незначна державна допомога – 

державна допомога одному суб’єкту господарювання, сукупний розмір якої незалежно 

від її форми та джерел не перевищує за будь-який трирічний період суму, еквівалентну 

200 тисячам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим 

Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року. 

 

(70) Пунктом 3 Регламенту Комісії (ЄС) № 1407/2013 від 18.12.2013 про застосування 

статей 107 та 108 Договору про функціонування Європейського Союзу встановлено, що 

допомога de minimis у розмірі 200 000 євро, яку може отримати одне підприємство 

протягом будь-якого трирічного періоду, не впливає на торгівлю між державами-

членами та не спотворює або не загрожує спотворенням конкуренції. 

 

(71) Зважаючи на те, що незначна державна допомога вважається такою, що не спотворює 

або не загрожує спотворенням конкуренції, зазначене фінансування за рахунок 

місцевих ресурсів у частині покращення експлуатаційних якостей будівлі 

КП «Міськсвітло», яке 6 % обсягу своєї діяльності здійснює на платній основі, не 

покращує конкурентної позиції КП «Міськсвітло» і не загрожує спотворенням 

конкуренції у розумінні Закону.  

 

(72) Зазначена оцінка була здійснена з урахуванням того, що на сьогодні Управління 

житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради скористалося своїм 
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правом та створило КП «Міськсвітло» відповідно до статті 15 Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів», якою передбачено право органів місцевого 

самоврядування утворювати підприємства для утримання об’єктів благоустрою 

державної  та  комунальної  власності. 

 

(73) 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». 

 

 

(74) Як наслідок, підтримка (фінансування), яку буде надавати Управління житлово-

комунального господарства Мелітопольської міської ради КП  «Міськсвітло» згідно з 

проєктом міської програми «Капітальний ремонт будівель комунального підприємства 

«Міськсвітло» Мелітопольської міської ради Запорізької області» у формі 

відшкодування видатків на капітальний ремонт будівель комунального підприємства, а 

саме: виконання капітального ремонту фасаду будівлі, майстерень, даху гаражів, 

майстерень та другого поверху адмінбудівлі, на проєктну документацію, обсягом 

1 150 000 грн на період з 01.02.2020 по 31.12.2020, не є державною допомогою 

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

 

(75) Разом із тим слід зазначити, що: 

1. Фінансування КП «Міськсвітло» повинно спрямовуватися лише на покриття витрат, які 

пов’язані з виконанням заходів згідно з проєктом міської програми «Капітальний 

ремонт будівель комунального підприємства «Міськсвітло» Мелітопольської міської 

ради Запорізької області», а саме: виконання капітального ремонту фасаду будівлі, 

майстерень, даху гаражів, майстерень та другого поверху адмінбудівлі, на проєктну 

документацію. 

2. Для фінансування аналогічних заходів із благоустрою на наступні роки після 

виконання вищевказаної Програми надавачеві рекомендується проводити конкурс 

відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з метою виявлення суб’єктів 

господарювання, які мають намір та можливість надавати послуги на такому ринку, та 

виключення економічної вигоди для окремих підприємств, що спотворює або загрожує 

спотворенням економічної конкуренції.   

3. Використання коштів підтримки КП «Міськсвітло» на здійснення підприємницької 

діяльності може містити ознаки державної допомоги. 

4. Надавач підтримки має забезпечити постійний контроль за обліком доходів, витрат та 

видатків за видами діяльності та за джерелами фінансування отримувача підтримки 

окремо в розрізі синтетичних та аналітичних рахунків. 

(76) 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. 

 

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України», статтями 8 і 10 Закону України «Про державну 
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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 Управлінням житлово-комунального господарства Мелітопольської 

міської ради, Антимонопольний комітет України 

 

 

ПОСТАНОВИВ: 
 

Визнати, що підтримка, яку буде надавати Управління житлово-комунального 

господарства Мелітопольської міської ради комунальному підприємству «Міськсвітло» 

згідно з проєктом міської програми «Капітальний ремонт будівель комунального 

підприємства «Міськсвітло» Мелітопольської міської ради Запорізької області» у формі 

відшкодування видатків на капітальний ремонт будівель комунального підприємства, а саме: 

виконання капітального ремонту фасаду будівлі, майстерень, даху гаражів, майстерень та 

другого поверху адмінбудівлі, на проєктну документацію, обсягом 1 150 000 гривень на 

період з 01.02.2020 по 31.12.2020, 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 

 


