
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 

03 грудня 2020 р.                           Київ                                    № 760-р 

 

Про визнання підтримки суб’єкта  

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 № 500-01/485-п від 01.12.2020 

про розгляд повідомлення про нову індивідуальну державну допомогу Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації за реєстраційним номером у базі даних 44660 

(вх. № 1776-ПДД/1 від 05.10.2020), яке було подано відповідно до статті 9 Закону України 

«Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (далі – Закон) 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, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за № 501/28631 (із змінами, 

внесеними розпорядженням Антимонопольного комітету України від 13.09.2018 № 18-рп, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.11.2018 за № 1337/32789),  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

1. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 

 

1.1.  Надавач підтримки 

 

(1) Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація (03020, м. Київ,                   

просп. Повітрофлотський, 41, ідентифікаційний код юридичної особи 37378937). 

 

1.2. Отримувач підтримки 

 

(2) Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Солом’янського району м. Києва» (далі – КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Солом’янського району м. Києва», Підприємство) (03186, м. Київ, 

вул. Соціалістична, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 35756919). 

 

1.3. Мета (ціль) підтримки 

 

(3)   Метою (ціллю) підтримки є забезпечення належного утримання, експлуатації та 

обслуговування внутрішньоквартальних проїздів.  
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1.4. Очікуваний результат 

 

(4) Забезпечення належного утримання внутрішньоквартальних проїздів. 

 

1.5. Форма підтримки 

 

(5) Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям).  

 

1.6. Обсяг підтримки 

 

(6) Загальний обсяг: 44 062 384 грн. 

 

(7) З них: 

2021 рік – 13 771 534 грн; 

2022 рік – 14 598 000 грн; 

2023 рік – 15 692 850 грн. 

 

1.7.  Підстава для надання підтримки 

 

(8)  Закон України «Про місцеве самоврядування України». 

 

(9)  Закон України «Про благоустрій населених пунктів». 

 

(10) Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації              

від 21.06.2018 № 453 «Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів». 

(11) Проєкт Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки 

(далі – Програма). 

 

1.8. Тривалість підтримки 

 

(12) З 01.01.2021 по 31.12.2023. 

 

(13) Відповідно до зазначеної в Повідомленні інформації підтримка надається                             

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району              

м. Києва» у формі поточних трансфертів підприємствам (установам, організаціям) з 

метою забезпечення належного утримання, експлуатації та обслуговування 

внутрішньоквартальних проїздів, які не враховано в тарифі на послуги з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій житлових будинків, що перебувають на 

обслуговуванні Підприємства. 

 

(14) За інформацією, наданою в Повідомленні, підтримка надаватиметься на підставі 

проєкту Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки. 

 

 

(15) Відповідно до розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 21.06.2018 № 453 «Про закріплення внутрішньоквартальних проїздів» 

за КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району 

м. Києва» закріплено внутрішньоквартальні проїзди площею 250 670,50 м
2
. 
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(16) Згідно з отриманою від надавача інформацією утримання вищезазначених 

внутрішньоквартальних проїздів не враховано в тарифі на послуги з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій житлових будинків. 

 

(17) Відповідно до інформації, отриманої від надавача, конкурсний відбір під час вибору 

отримувача державної підтримки не проводився. Листів та звернень від інших 

підприємств щодо можливості виконання робіт із прибирання внутрішньоквартальних 

проїздів не надходило. 

 

(18) Роботи з прибирання внутрішньоквартальних проїздів будуть виконувати робітники з 

комплексного прибирання та утримання будинків із прилеглими територіями житлово-

експлуатаційних дільниць, які знаходяться в структурних підрозділах КП «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва». 

 

(19) Державна підтримка КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Солом’янського району м. Києва» буде спрямовуватись на виплату заробітної плати, 

нарахування ЄСВ та матеріальні й інші витрати.  

 

(20) Надавач надав детальний розрахунок орієнтовних витрат КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва» на прибирання 

внутрішньоквартальних проїздів у 2021 році (із розрахунку прожиткового мінімуму              

2 270 грн, установленого з 01 грудня  2020 року)», та повідомив що розрахунки на 

2022-2023 роки будуть здійснюватися аналогічно наданому розрахунку на 2021 рік:  

 

 

№ п/п 

Розрахунок орієнтовних витрат на прибирання внутрішньоквартальних проїздів 

за 2021 рік (із розрахунку прожиткового мінімуму 2270 грн, установленого з 01 

грудня  2020 року) 

Сума, грн  

1 2 3 

І РУЧНЕ ПРИБИРАННЯ: 
  

1 Загальна площа внутрішньоквартальних проїздів, кв. м 250 670,50 

2 Норма на 1 робітника з КП та УБ, кв. м 3 528 

3 Заробітна плата 1 робітника з КП та УБ, грн 6 964,72 

4 Нарахування на заробітну плату 1 робітника з КП та УБ (22%), грн 1 532,24 

5 Всього витрат на оплату праці 1 робітника з КП та УБ, грн 8 496,96 

6 Необхідна кількість робітників з КП та УБ для прибирання, од. 71 

7 Всього витрат на оплату праці двірників (прямі витрати), грн у місяць 603 284,32 

8 Заробітна плата 1 майстра, грн 11 931,25 

9 Нарахування на заробітну плату 1 майстра (22 %), грн 2 624,88 

10 Всього витрат на оплату праці 1 майстра, грн 14 556,13 

11 Необхідна кількість майстрів для організації робіт із прибирання, од. 8 

12 Всього витрат на оплату праці майстрів (накладні (загальновиробничі ) витрати), грн у місяць 116 449,00 

13 

Витрати за зарплату адмінперсоналу, грн у місяць (інженер І кат., економіст І кат., бухгалтер І 

кат. (4 од.)) 
58 330,00 

14 Витрати за оплату праці адмінперсоналу (+нар-ня ЄСВ), грн у місяць 71 162,60 

  Всього витрат на оплату праці на 2021 рік, грн 9 490 751,08 

  Всього витрат на оплату праці на 2021 рік, грн з ПДВ 11 388 901,30 

15 

Матеріальні витрати на 1 робітника з КП та УБ у місяць, грн (з урахуванням  індексу інфляції 

6,5 %) 
302,32 
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1 2 3 

16 Матеріальні витрати на необхідну кількість  робітників з КП та УБ у місяць, грн 21 464,83 

17 Інші матеріальні витрати (канцтовари, ін.) у місяць, грн 1 100,00 

  Всього матеріальних витрат на 2021 рік, грн 270 777,96 

  Всього матеріальних витрат на 2021 рік, грн з ПДВ 324 933,55 

ВСЬОГО орієнтовних витрат на ручне прибирання внутрішньоквартальних проїздів на 2021 рік, 

грн  
9 761 529,04 

ВСЬОГО орієнтовних витрат на ручне прибирання внутрішньоквартальних проїздів на 2021 рік, 

грн з ПДВ 
11 713 834,85 

ІІ 
МЕХАНІЗОВАНЕ ПРИБИРАННЯ (у зимовий період (січень-лютий, листопад-грудень 

2021 року)): 
  

1 Загальна площа внутрішньоквартальних проїздів, кв. м. 250 670,50 

2 
Кількість трактористів, необхідних для забезпечення механізованого прибирання 

внутрішньоквартальних проїздів, од. 
4 

3 Заробітна плата 1 тракториста для забезпечення механізованого прибирання, грн у місяць 13 157,50 

4 Всього заробітна плата 4 трактористів, грн у місяць 52 630,00 

5 Нарахування на заробітну плату трактористів (22 %), грн 11 578,60 

6 Всього заробітна плата з нарахуванням 4 трактористів, грн у місяць 64 208,60 

  Всього витрат на оплату праці на січень-лютий, листопад-грудень 2021 року, грн 256 834,40 

  Всього витрат на оплату праці на січень-лютий, листопад-грудень 2021 року, грн з ПДВ 308 201,28 

7 Амортизація на 1 од. техніки у місяць, грн 1 198,65 

8 

Витрати на пально-мастильні матеріали в розрахунку на 1 годину на 1 од. спецтехніки, 

необхідної для забезпечення механізованого прибирання внутрішньоквартальних проїздів, грн 

без ПДВ (з урахуванням індексу інфляції 6,5 %) 

155,101 

9 Орієнтовна кількість годин роботи 1 одиниці техніки (механізоване прибирання) на 2021 рік 480,00 

10 Інші матеріальні витрати (канцтовари, ін.) у місяць, грн 1 100,00 

  
Всього матеріальних та інших витрат 2021 рік, грн 

321 372,85 

  
Всього матеріальних та інших витрат на 2021 рік, грн з ПДВ 

385 647,42 

ВСЬОГО орієнтовних витрат на механізоване прибирання на 2021 рік (у зимовий період), грн 578 207,25 

ВСЬОГО орієнтовних витрат на механізоване прибирання на 2021 рік (у зимовий період), грн з 

ПДВ 
693 848,70 

ІІІ ПОСИПАННЯ (у зимовий період (січень-лютий, листопад-грудень 2021 року)):   

1 Загальна площа внутрішньоквартальних проїздів, кв. м. 250 670,50 

2 Кількість трактористів, необхідних для забезпечення посипання міжквартальних проїздів, од. 1 

3 Заробітна плата 1 тракториста для забезпечення посипання, грн у місяць 13 157,50 

4 Всього заробітна плата 1 тракториста, грн у місяць 13 157,50 

5 Нарахування на заробітну плату трактористів (22 %), грн 2 894,65 

6 Всього заробітна плата з нарахуванням 1 тракториста, грн у місяць 16 052,15 

  Всього витрат на оплату праці на січень-лютий, листопад-грудень 2021 року, грн 64 208,60 

  Всього витрат на оплату праці на січень-лютий, листопад-грудень 2021 року, грн з ПДВ 77 050,32 

7 Амортизація на 1 од. техніки у місяць, грн 1 198,65 

8 

Витрати пально-мастильні матеріали у розрахунку на 1 годину на 1 од. спецтехніки, необхідної 

для забезпечення посипання міжквартальних проїздів, грн без ПДВ (з урахуванням індексу 

інфляції 6,5 %) 

155,101 

9 Орієнтовна кількість годин роботи 1 одиниці техніки (для посипання) на 2021 рік 404,00 

10 Вартість посипкового матеріалу на 1 місяць, грн  211 219,51 
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1 2 3 

  Всього матеріальних та інших витрат на 2021 рік (у зимовий період), грн 912 333,56 

  Всього матеріальних та інших витрат на 2021 рік (у зимовий період), грн з ПДВ 1 094 800,27 

11 Витрати на придбання розкидача, грн без ПДВ 160 000,00 

12 Витрати на придбання розкидача, грн з ПДВ 192 000,00 

ВСЬОГО орієнтовних витрат на посипання на 2021 рік (у зимовий період), грн 1 136 542,16 

ВСЬОГО орієнтовних витрат на посипання на 2021 рік (у зимовий період), грн з ПДВ 1 363 850,59 

ВСЬОГО орієнтовних витрат на прибирання міжквартальних проїздів на 2021 рік, грн 
11 476 278,45 

ВСЬОГО орієнтовних витрат на прибирання міжквартальних проїздів на 2021 рік, грн з ПДВ 
13 771 534,14 

 

(21) Відповідно до отриманої від надавача інформації нарахування заробітної плати 

робітникам із комплексного прибирання та утримання будинків із прилеглими 

територіями, які задіяні в роботах із прибирання внутрішньоквартальних проїздів, буде 

здійснюватися на підставі окремих нарядів, а саме: нарядів за фактично виконані 

роботи з прибирання внутрішньоквартальних проїздів. 

 

(22) Відповідно до отриманої від надавача інформації зекономлені кошти, які не будуть 

виплачені за роботу працівникам, а саме за прибирання внутрішньоквартальних 

проїздів, буде повернено до міського бюджету. 

 

(23) КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району                

м. Києва» здійснює комерційну діяльність, а саме:  
- ремонтно-будівельні роботи; 

- сантехнічні роботи; 

- електромонтажні роботи; 

- теслярські роботи; 

- транспортні послуги; 

- інші послуги (видача довідок, копіювання та друк документів). 

 

(24) Державна підтримка буде спрямована повністю (100 %) на покриття витрат 

Підприємства з виконання робіт із прибирання внутрішньоквартальних проїздів у 2021-

2023 роках (покриття витрат на оплату праці персоналу, залученого до робіт із ручного, 

механізованого прибирання, покриття матеріальних та інших витрат, необхідних для 

забезпечення робіт із прибирання тощо). 

 

(25) Фінансування видатків на прибирання внутрішньоквартальних проїздів буде 

здійснюватися згідно із затвердженими кошторисами видатків на відповідний рік. 

 

(26) Щоквартально та за результатами року КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Солом’янського району м. Києва» складає та надає звіти про 

надходження та використання коштів бюджету міста Києва до Управління житлово-

комунального господарства та будівництва Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації та Управління Державної казначейської служби України у 

Солом’янському районі міста Києва. Фінансова звітність щоквартально та за 

результатами року надається Департаменту комунальної власності виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 
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(27) Принципи, методи та процедури, які використовує КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Солом’янського району міста Києва» для ведення 

бухгалтерського обліку, регламентуються відповідно до наказу Підприємства                         

від 02.01.2020 № Н-1 «Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики в 

комунальному підприємстві «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Солом’янського району м. Києва». 

 

(28) Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, яка 

затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.1999 № 291, на рахунку 48 «Цільове 

фінансування і цільові надходження» у КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Солом’янського району м. Києва» ведеться облік та узагальнення 

інформації про наявність та рух коштів фінансування заходів цільового призначення (у 

тому числі отримана державна підтримка). Кошти цільового фінансування і цільових 

надходжень можуть надходити як субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних 

фондів, цільові внески фізичних та юридичних осіб тощо. На рахунку 48 «Цільове 

фінансування і цільові надходження» відображаються кошти цільового призначення 

для фінансування певних заходів за дебетом - використані суми за певними напрямами, 

визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум. Аналітичний облік 

коштів цільового фінансування і цільових надходжень та їх витрачання здійснюється за 

їх призначенням та джерелами надходжень. 

 

2. ПОЄДНАННЯ ФОРМ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 

 

(29) Рішенням Комітету від 14.08.2020 № 508-р було визнано, що підтримка у формі 

поточних трансфертів підприємствам (установам, організаціям) з метою забезпечення 

належного утримання, експлуатації та обслуговування внутрішньоквартальних 

проїздів, що виділяється на підставі рішення VII сесії VIII скликання Київської міської 

ради від 13.12.2018 № 415/6466 «Про внесення змін до Програми економічного та 

соціального розвитку м. Києва на 2018 ‒ 2020 роки, затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049» комунальному підприємству 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району                 

м. Києва» на період з 01.01.2018 по 31.12.2020 у сумі 6 244 200 (шість мільйонів двісті 

сорок чотири тисячі двісті) гривень, не є державною допомогою відповідно до Закону 

України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». 

 

 

3.     НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 

(30) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання» (далі – Закон) державна допомога суб’єктам 

господарювання (далі – державна допомога) – підтримка у будь-якій формі суб’єктів 

господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або 

загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва 

окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності. 

 

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

умови: 

 

- підтримка надається суб’єкту господарювання; 

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів; 
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- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження 

окремих видів господарської діяльності; 

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції. 

 

(32) Статтею 78 Господарського кодексу України передбачено, що комунальне унітарне 

підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в 

розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить 

до сфери його управління. 

 

(33) Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є 

представником власника – відповідної територіальної громади і виконує його функції у 

межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами. 

 

(34) Майно комунального унітарного підприємства перебуває в комунальній власності й 

закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне 

комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне 

некомерційне підприємство). 

 

(35) Статутом КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом`янського 

району м. Києва», затвердженим розпорядженням виконавчого органу Київської 

міської ради від 06.01.2015 № 9 (далі – Статут), передбачено, що Підприємство 

створено на підставі рішення Солом`янської районної у місті Києві ради від 19.12.2017 

№ 218. Власником КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Солом`янського району м. Києва» є територіальна громада міста Києва, від імені якої 

виступає Київська міська рада. 

 

(36) Згідно з пунктом 2.1 Статуту основною метою діяльності Підприємства є, зокрема, 

належне утримання житлового та нежитлового фонду, утримання прибудинкових 

територій та об’єктів благоустрою. 

 

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

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

рад належить: організація благоустрою та здійснення контролю за станом благоустрою 

населених пунктів. 

 

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

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

благоустрою населених пунктів, зокрема, належить: 

- затвердження місцевих програм та заходів з благоустрою населених пунктів; 

- затвердження правил благоустрою територій населених пунктів; 

- створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення спільно з 

іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення 

повноважень цих органів (служб); 

- забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою 

населених пунктів.  

 

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

комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній території населеного 

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

робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями 

для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої 

реклами, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, 
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спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, 

покращення її естетичного вигляду. 

 

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

пунктів» до об’єктів благоустрою населених пунктів, зокрема, належать майдани, 

площі, бульвари, проспекти, вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та 

велосипедні доріжки. 

 

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

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати 

підприємства для утримання об’єктів благоустрою державної та комунальної власності; 

- підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання і своєчасний 

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

залучати для цього інші підприємства, установи та організації; 

- орган державної влади або орган місцевого самоврядування за поданням підприємства 

чи балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єкта 

благоустрою державної або комунальної власності на наступний рік та передбачає 

кошти на виконання цих заходів. Орган державної влади та орган місцевого 

самоврядування, підприємство та балансоутримувач несуть відповідальність за 

виконання затверджених заходів у повному обсязі. 

 

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

пунктів» фінансування місцевих програм з благоустрою населених пунктів проводиться 

за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. 

 

(43) 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. 

 

4. ВИЗНАЧЕННЯ НАЛЕЖНОСТІ ЗАХОДУ ПІДТРИМКИ ДО ДЕРЖАВНОЇ       

ДОПОМОГИ 

 

 4.1. Надання підтримки суб’єкту господарювання 
 

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

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

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

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

над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів господарювання, якщо 

один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. 

 

(45) КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району                    

м. Києва», якому надаватиметься державна підтримка у формі поточних трансфертів 

підприємствам (установам, організаціям), є суб’єктом господарювання у розумінні 

статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

4.2.   Надання підтримки за рахунок ресурсів держави 

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

і нерухоме майно, кошти державного бюджету, інші кошти, що є об’єктом права 
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державної власності, земля та інші природні ресурси, що є об’єктами права власності 

Українського народу, бюджети фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, щодо яких здійснюється державний нагляд або якими управляють чи 

розпоряджаються органи влади. 

 

(47) Відповідно до статті 4 Закону державна допомога полягає у передачі ресурсів держави 

чи місцевих ресурсів окремим суб’єктам господарювання, а також у втратах доходів 

відповідних бюджетів. 

 

(48) Отже, надання підтримки КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Солом’янського району м. Києва» з метою забезпечення належного утримання, 

експлуатації та обслуговування внутрішньоквартальних проїздів, здійснюється за 

рахунок коштів місцевого бюджету, тобто за рахунок місцевих ресурсів у розумінні 

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

 

4.3. Створення переваг для виробництва окремих видів товарів чи провадження 

окремих видів господарської діяльності 

 

(49) 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 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. 

 

(50) Згідно з пунктом 66 Повідомлення Європейської комісії щодо поняття державної 

допомоги згідно зі статтею 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. При цьому будь-яка компенсація витрат, 

пов’язаних із виконанням нормативних обов’язків, передбачає надання переваги 

відповідному суб’єкту господарювання (пункт 37 зазначеного Повідомлення). 

 

(51) Відповідно до пункту 97 Повідомлення Європейської комісії щодо поняття державної 

допомоги згідно зі статтею 107 (1) ДФЄС, якщо операція проводилась із застосуванням 

процедури торгів або на рівних умовах, це є прямим і конкретним доказом її 

відповідності ринковим умовам.  

 

(52) При цьому процедура торгів має бути конкурентною, щоб усі зацікавлені учасники, які 

відповідають умовам, могли взяти участь у процесі, прозорою, щоб усі зацікавлені 

учасники мали право на отримання належної інформації на кожному етапі процедури 

торгів, недискримінаційною. 

 

(53) Оскільки КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського 

району м. Києва» не було обрано за конкурентною процедурою, не можна 

стверджувати, що надана йому економічна вигода у вигляді поточних трансфертів 

підприємствам (установам, організаціям) була б доступною для нього на звичайних 

ринкових умовах.  
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(54) Крім того, Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація не надала 

доказів та достатніх обґрунтувань того, що державна підтримка визначена на 

мінімально можливому рівні, тобто що за звичайних ринкових умов, зокрема під час 

вибору КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського 

району м. Києва» за конкурентною процедурою, витрати місцевого бюджету для 

забезпечення надання населенню послуг у сфері благоустрою не були б меншими за ті, 

які мають бути використані на забезпечення діяльності КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва».  

 

(55) Отже, надання державної підтримки КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Солом’янського району м. Києва», з метою забезпечення належного 

утримання, експлуатації та обслуговування внутрішньоквартальних проїздів, не 

виключає створення переваг для виробництва окремих видів товарів чи 

провадження окремих видів господарської діяльності. 
 

4.4.   Спотворення або загроза спотворення економічної конкуренції 

 

(56) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна 

конкуренція (конкуренція) – це змагання між суб'єктами господарювання з метою 

здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами 

господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають 

можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт 

господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. Ринок, у свою 

чергу, є сферою обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного 

часу і в межах певної території є попит і пропозиція. 

 

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

загрожувати спотворенням конкуренції), допомога суб’єктові господарювання повинна 

стосуватися діяльності такого суб’єкта щодо виробництва товару (виконання робіт, 

надання послуг), який має вартісний характер і цінову визначеність та бере участь у 

господарському обороті на ринку. 

 

(58) Відповідно до отриманої від надавача інформації послуги КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва», на які 

спрямовується державна підтримка, надаються населенню безкоштовно, тому не 

реалізуються на ринку, у розумінні Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», та не беруть участі в господарському обороті. 

 

(59) Отже, підтримка КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Солом’янського району м. Києва» не спотворює економічної конкуренції. 

 

4.5.  Віднесення повідомленої фінансової підтримки до державної допомоги 

 

(60) Враховуючи викладене, повідомлена підтримка, яку надаватиме Солом’янська районна 

в місті Києві державна адміністрація КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Солом’янського району м. Києва» у формі поточних трансфертів 

підприємствам (установам, організаціям) з метою забезпечення належного утримання, 

експлуатації та обслуговування внутрішньоквартальних проїздів, що виділяється на 

підставі проєкту Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 

роки, на період з 01.01.2021 по 31.12.2023 у сумі 44 062 384 гривень, не є державною 

допомогою відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання». 
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4.6.   Необхідність дотримання умов 

 

(61) Разом із тим слід зазначити, що: 

- державне фінансування КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Солом’янського району м. Києва» повинно спрямовуватися лише на покриття витрат, 

які пов’язані із забезпеченням належного утримання, експлуатації та обслуговування 

внутрішньоквартальних проїздів, і в жодному разі не повинно покривати витрати на 

здійснення комерційної діяльності; 

- використання коштів державної підтримки КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Солом’янського району м. Києва» на здійснення комерційної 

діяльності може містити ознаки державної допомоги; 

- 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; 

- працівники, які задіяні в комерційній та некомерційній діяльності Підприємства, мають 

знаходитися в окремих підрозділах штатного розкладу Підприємства та отримувати 

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

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

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

у комерційній та некомерційній діяльності Підприємства, зазначені працівники мають 

отримувати заробітну плату з різних джерел фінансування пропорційно часу, протягом 

якого вони були задіяні в різних видах діяльності Підприємства; 

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

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

діяльності Підприємства. 

(62) Зазначена оцінка була здійснена з урахуванням того, що КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва» функціонує 

відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», якою, 

зокрема, передбачено право органів місцевого самоврядування утворювати 

підприємства для утримання об’єктів благоустрою комунальної власності. 

 

 

(63) 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». 

 

 

 

 

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 4 березня 2017 року № 2-рп, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 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 
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Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією, Антимонопольний 

комітет України 

 

ПОСТАНОВИВ: 
 

Визнати, що підтримка у формі поточних трансфертів підприємствам (установам, 

організаціям) з метою забезпечення належного утримання, експлуатації та обслуговування 

внутрішньоквартальних проїздів, що виділяється на підставі проєкту Програми економічного 

і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки комунальному підприємству «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва» на період з 

01.01.2021 по 31.12.2023 у сумі 44 062 384 (сорок чотири мільйони шістдесят дві тисячі 

триста вісімдесят чотири) гривні, 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                                         О. ПІЩАНСЬКА 

 

 


