
 
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

  РІШЕННЯ  

ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ 

 
11 грудня 2020 р.                                 Київ                                       № 50-р/тк 

      

Про визнання підтримки суб’єкта  

господарювання, зазначеної у  

повідомленні, такою, що не є державною 

допомогою відповідно до Закону 

 

За результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу Головного 

управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького за 

реєстраційним номером у базі даних 45599 (вх. № 1793-ПДД/1 від 20.10.2020) (далі – 

Повідомлення), яке було подано на виконання статті 9 Закону України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання» та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку 

подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до 

умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного 

комітету України від 04.03.2016 № 2-рп та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України   

04.04.2016 за № 501/28631 (із змінами, внесеними розпорядженням Антимонопольного 

комітету України від 13.09.2018 № 18-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

27.11.2018 за № 1337/32789) (далі – Порядок), Тимчасова адміністративна колегія 

Антимонопольного комітету України 

 

ВСТАНОВИЛА: 

 

1. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ 

 

(1) Головним управлінням житлово-комунального господарства Міської ради міста 

Кропивницького відповідно до статті 9 Закону України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання» подано до Антимонопольного комітету України (далі – 

Комітет) повідомлення про нову державну допомогу, зареєстроване в Комітеті за 

реєстраційним номером у базі даних 39858 (вх. № 1609-ПДД/1 від 09.07.2020). 

 

(2) Листом від 21.07.2020 № 500-29/08-10219 Комітетом було залишено Повідомлення без 

руху та запитано додаткову інформацію. 

 

(3) Листами від 14.09.2020 № 500-29/08-12471 Комітетом повідомлено Головне управління 

житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького про відмову в 

розгляді повідомлення за реєстраційним номером у базі даних 39858 (вх. № 1609-ПДД/1 

від 09.07.2020). 

 

(4) 20.10.2020 Головним управлінням житлово-комунального господарства Міської ради 

міста Кропивницького повторно подано до Антимонопольного комітету України (далі – 

Комітет) повідомлення про нову державну допомогу, зареєстроване в Комітеті за 
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реєстраційним номером у базі даних 45599 (вх. № 1793-ПДД/1 від 20.10.2020) з 

урахуванням запитуваної  інформації листом Комітету від 21.07.2020 № 500-29/08-10219. 

 

 

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ 

 

 

2.1. Надавач підтримки 

 

(5) Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста 

Кропивницького (далі – Управління ЖКГ, Надавач) (вул. Велика Перспективна, 41,  

м. Кропивницький, ідентифікаційний код юридичної особи 03365245). 

 

2.2. Отримувач підтримки 

 

(6) Комунальне підприємство «Аварійно-диспетчерська  служба» Міської ради міста 

Кропивницького (далі – КП «Аварійно-диспетчерська  служба», Служба, Отримувач) 

(вул. Шульгиних, 3, м. Кропивницький, ідентифікаційний код юридичної особи 

13746988). 

 

2.3. Мета (ціль) підтримки 

 
(7) Ліквідація аварійних ситуацій в житловому фонді мешканців міста 

 

2.4. Очікуваний результат 

 
(8) Задоволення потреб населення в наданні житлово-комунальних послуг належної якості, 

що відповідає вимогам державних стандартів, з одночасним зниженням нераціональних 

витрат. 

 

(9) Своєчасне та якісне усунення аварійних ситуацій на житловому та нежитловому фонді 

міста. 

 

2.5. Форма підтримки 

 
(10) Поточні трансферти. 

 

2.6. Підстава для надання підтримки 

 

(11) Рішення Міської ради міста Кропивницького «Про затвердження Програми утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 

2017-2021 роки» від 17 січня 2017 року № 763 (зі змінами). 

 

2.7. Тривалість підтримки 

 

(12) 2020 – 2021 роки. 

 

2.8. Обсяг підтримки 

 

(13) 24 760 000 грн. 
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2.9. Інформація щодо програми 

 
(14) Метою створення й діяльності КП «Аварійно-диспетчерська  служба» є невідкладне 

надання допомоги населенню міста Кропивницького при виникненні аварійних ситуацій 

у сфері житлово-комунального господарства міста шляхом організаційно-технічного 

поєднання людських ресурсів, програмно-технічних засобів та організаційно-

методичних заходів та координації дій комунальних служб й інших аварійних та 

чергових служб, що забезпечують сталу життєдіяльність територіальної громади 

незалежно від відомчого підпорядкування та форми господарської діяльності в 

подоланні аварійних ситуацій, а також їх сталого функціонування в повсякденному 

режимі діяльності.  

 

(15) Служба здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення 

соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. 

 

(16) Для реалізації зазначеної мети Служба цілодобово ліквідує аварійні ситуації у 

внутрішньобудинкових системах опалення, гарячого та холодного водопостачання і 

водовідведення, а також у мережах електропостачання. Виконує роботи зі заміни 

трубопроводів різного призначення в сантехнічних та інших мережах. 

 

(17) КП «Аварійно-диспетчерська служба» усуває аварійні ситуації у внутрішньобудинкових 

системах: 

- термінове прочищення каналізаційного стояка загального користування, прочищення 

кухонного стояка, прочищення каналізаційного виходу на колодязь;  

- усунення аварійних ушкоджень мережі водопроводу, опалення й каналізації 

(встановлення хомутів, заварювання свищів, заміна труб, заміна ввідних кранів, 

згонів, спускників, різьби, зварювальні роботи); 

- асенізаційні послуги, відкачування води мотопомпою; 

- заміна запобіжників автоматичних вимикачів, усунення пошкодження ізоляції, 

обезживлення будинку від електропостачання у випадках затоплення, пожежі та 

інших випадках, що несуть загрозу життю мешканців. 

 

(18) КП «Аварійно-диспетчерська служба» надає такі платні послуги мешканцям 

кооперативного та приватного житлового фонду, ОСББ, у будівлях та спорудах 

виробничо-технічного призначення:  

- заміна трубопроводів у сантехнічних мережах;  

- надання послуг трактора колісного (330 грн за одну годину); 

- та асенізаційних послуг (376 грн за одну бочку).  
 

(19) Коштами державної підтримки покриватимуться операційні витрати підприємства з 

ліквідації аварійних ситуацій у внутрішньобудинкових системах опалення, гарячого та 

холодного водопостачання і водовідведення, а також у мережах електропостачання: 

матеріальні витрати (придбання ПММ, матеріалів, запчастин до автотранспортної 

техніки, спецодягу, засобів індивідуального захисту, інструментів), оплата праці 

працівників, сплата ЄСВ, комунальні послуги, а саме: 
 

Стаття витрат 2020 рік 

За рахунок 

підтримки 

(грн) 

За рахунок 

коштів, 

отриманих 

від надання  

платних 

послуг (грн) 

Всього витрат 

(грн) 
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1 2 3 4 

Матеріальні витрати (ПММ, запасні 

частини, матеріали, спецодяг, 

інструмент) 

396 600,0 200 000,0 596 600 

Оплата праці 8 415 000,0  8 415 000,0 

Нарахування на заробітну плату 1 851 000,0  1 851 000,0 

Інші витрати (зв’язок, медогляд, заправка 

картриджів, послуги банку, придбання 

канцтоварів, амортизація, комунальні 

послуги 

337 400,0 60 000,0 397 4000,0 

Всього 11 000 000,0 260 000,0 11 260 000,0 

 

Стаття витрат 2021 рік 

За рахунок 

підтримки 

(грн) 

За рахунок 

коштів, 

отриманих 

від надання  

платних 

послуг (грн) 

Всього витрат 

(грн) 

Матеріальні витрати (ПММ, запасні 

частини, матеріали, спецодяг, 

інструмент) 

1 653 000,0 225 000,0 1 878 000,0 

Оплата праці 9 677 000,0  9 677 000,0 

Нарахування на заробітну плату 2 129 000,0  2 129 000,0 

Інші витрати (зв’язок, медогляд, заправка 

картриджів, послуги банку, придбання 

канцтоварів, амортизація, комунальні 

послуги 

301 000,0 55 000,0 356 000,0 

Всього 13 760 000,0 280 000,0 14 040 000,0 

 

(20) За інформацією Надавача, державна підтримка КП «Аварійно-диспетчерська служба» 

буде використовуватися виключно для ліквідації аварійних ситуацій у житлово-

комунальному фонді міста. 

 

(21) Роботи з ліквідації аварійних ситуацій у житлово-комунальному фонді міста 

виконуються виключно працівниками підприємства без залучення підрядних 

організацій. 

 

(22) КП «Аварійно-диспетчерська служба» проводить закупівлі товарів, робіт, на які 

виділяється державна допомога, виключно через систему «Прозорро» у рамках Закону 

«Про публічні закупівлі». 

 

(23) Розмір фінансової підтримки визначається відповідно до наказу Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження 

Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта 

господарювання державного сектору економіки» (зі змінами від 31.07.2018 № 1070). 

 

(24) Послуги КП «Аварійно-диспетчерська служба» з ліквідації аварійних ситуацій у 

житлово-комунальному фонді міста не входять до переліку робіт (послуг), витрати на 

які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та 

прибудинкової території, і надаються безкоштовно. 
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(25) КП «Аварійно-диспетчерська служба» безкоштовно виконує роботи згідно із заявками з 

ліквідації аварійних ситуацій. 

 

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 

(26) 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. 

 

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

умови: 

- підтримка надається суб’єкту господарювання; 

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів; 

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження 

окремих видів господарської діяльності; 

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції. 

 

(28) 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». 

 

(29) 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. 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. 

 

(30) 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). 

 

(31) 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. 

 

 

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

(33) Відповідно до статті 25 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» 

утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового 

будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього 

будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем 

укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території. 
  

(34) Частиною третьою статті 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 

передбачено, що до повноважень органів місцевого самоврядування, зокрема, належить 

затвердження та виконання місцевих програм у сфері житлово-комунального 

господарства. 

 

(35) Відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» ціна 

послуги з управління багатоквартирним будинком у разі визначення управителя 

органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Закону 

України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку» 

визначається на рівні ціни, запропонованої в конкурсній пропозиції переможцем 

конкурсу. 

 

(36) Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затвердженими 

наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

від 17.05.2005 № 76, для централізованого управління і контролю за технічним станом 

жилого фонду передбачено створення в населених пунктах об’єднаних диспетчерських 

служб або районних диспетчерських служб. Також Правилами передбачено створення в 

населених пунктах аварійно-ремонтних служб для оперативного усунення значних 

ушкоджень, відмов, аварій конструкцій та інженерного обладнання жилих будинків, 

мереж та об’єктів, забезпечення нормального функціонування й відновлення житлового 

фонду. Об’єктами обслуговування аварійної служби є жилі будинки, розміщені на 

території району, незалежно від форм власності. Склад аварійної служби 

комплектується виходячи з обсягу й технічного стану житлового фонду, який нею 

обслуговується. 
 

 

(37) 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. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19
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4. ВИЗНАЧЕННЯ НАЛЕЖНОСТІ ЗАХОДУ ПІДТРИМКИ ДО ДЕРЖАВНОЇ 

ДОПОМОГИ 

 

4.1.  Надання підтримки суб’єкту господарювання 

 

(38) 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 

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

один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. 

  
(39) 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. 

 

(40) Отже, за наведених умов КП «Аварійно-диспетчерська служба» є суб’єктом 

господарювання у розумінні Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання». 
 
 
4.2.  Надання підтримки за рахунок  місцевих ресурсів  

 
(41) Пунктом 16 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. 

 

(42) Державна підтримка КП «Аварійно-диспетчерська служба» буде надана у формі 

поточних трансфертів для покриття операційних витрат КП «Аварійно-диспетчерська 

служба», пов’язаних із ліквідацією аварійних ситуацій у внутрішньобудинкових 

системах опалення, гарячого та холодного водопостачання і водовідведення, а також у 

мережах електропостачання житлового фонду міста Кропивницького. 

 

(43) Отже, державна підтримка КП «Аварійно-диспетчерська служба»  надається за рахунок 

місцевих ресурсів у розумінні Закону. 
 
4.3.  Створення переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження 

окремих видів господарської діяльності 
 
(44) 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. 
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(45) 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). 

 
(46) 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. 

 

(47) 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. 

 

(48) Оскільки Отримувача не було обрано за конкурентною процедурою, не можна 

стверджувати, що надана Отримувачу економічна вигода у вигляді субсидії, поточних 

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

звичайних ринкових умовах. 

 

(49) Крім того, Надавачем не надано доказів та достатніх обґрунтувань того, що державна 

підтримка визначена на мінімально можливому рівні, тобто що за звичайних ринкових 

умов, зокрема при виборі Отримувача за конкурентною процедурою, витрати місцевого 

бюджету на послуги з ліквідації аварійних ситуацій у внутрішньобудинкових системах 

опалення, гарячого та холодного водопостачання і водовідведення, а також у мережах 

електропостачання житлового фонду міста Кропивницького не були б меншими за ті, 

які мають бути витрачені на забезпечення діяльності Отримувача. 

 

(50) Отже, надання державної підтримки КП «Аварійно-диспетчерська служба» для 

ліквідації аварійних ситуацій у внутрішньо будинкових системах опалення, гарячого та 

холодного водопостачання і водовідведення, а також в мережах електропостачання в 

житловому фонді міста Кропивницького не виключає створення переваг для 

виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської 

діяльності. 

 

(51) Разом із тим КП «Аварійно-диспетчерська служба» здійснює закупівлю товарів,  

необхідних для ліквідації аварійних ситуацій у внутрішньобудинкових системах 

опалення, гарячого та холодного водопостачання і водовідведення, а також у мережах 

електропостачання в житловому фонді міста Кропивницького, відповідно до Закону 

України «Про публічні закупівлі».  

 

(52) Отже, Надавачем обґрунтовано, що державна підтримка на закупівлю предметів, 

матеріалів, обладнання та інвентарю для  забезпечення ліквідації аварійних ситуацій у 

внутрішньобудинкових системах опалення, гарячого та холодного водопостачання і 

водовідведення, а також у мережах електропостачання в житловому фонді міста 

Кропивницького визначена на мінімально можливому рівні, тобто за звичайних 

ринкових умов, з огляду на те, що для їх закупівлі буде проведено процедуру торгів, 

яка є конкурентною (усі зацікавлені учасники, які відповідають умовам, можуть взяти 

участь у процесі), прозорою (усі зацікавлені учасники мають право на отримання 
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належної інформації на кожному етапі процедури торгів), недискримінаційною (у 

випадку наявності підстав вважати її дискримінаційною  кожен учасник має право 

подати скаргу до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних 

законом інтересів), що, у свою чергу, виключає створення переваг для виробництва тих 

видів товарів (предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю), які  закуповуються 

через систему «ProZorro». 

 

4.4. Спотворення або загроза спотворення економічної конкуренції 

 

(53) 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. Під 

господарською діяльністю у статті 3 Господарського кодексу України розуміється 

діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на 

виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного 

характеру, що мають цінову визначеність. 

 

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

загрожувати спотворенням конкуренції), державна підтримка суб’єкту господарювання 

повинна стосуватися діяльності такого суб’єкта щодо виробництва товару (виконання 

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

участь у господарському обороті на ринку. 

 

(55) Відповідно до пункту 187 Повідомлення Комісії, заходи з підтримки, яка надається 

державою, вважаються такими, що спотворюють конкуренцію або становлять загрозу 

для неї, коли вони покращують конкурентну позицію їх отримувача порівняно з 

іншими суб’єктами господарювання, які є його конкурентами.  

 

(56) Послуги КП «Аварійно-диспетчерська служба» щодо ліквідації аварійних ситуацій у 

внутрішньобудинкових системах опалення, гарячого та холодного водопостачання і 

водовідведення, а також у мережах електропостачання в житловому фонді міста 

Кропивницького, надаються на некомерційній основі (є безкоштовними для населення), 

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

конкуренції», та не беруть участі в господарському обороті. 

 

(57) Отже, фінансова підтримка КП «Аварійно-диспетчерська служба» щодо ліквідації 

аварійних ситуацій у внутрішньобудинкових системах опалення, гарячого та холодного 

водопостачання і водовідведення, а також у мережах електропостачання в житловому 

фонді міста Кропивницького не спотворює економічної конкуренції. 

 

4.5. Віднесення повідомленої фінансової підтримки до державної допомоги 

 
(58) Враховуючи викладене, повідомлена підтримка, яку надає Головне управління 

житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького 
КП «Аварійно-диспетчерська служба» у формі поточних трансфертів для покриття 
операційних витрат КП «Аварійно-диспетчерська служба», пов’язаних із ліквідацією 
аварійних ситуацій у внутрішньобудинкових системах опалення, гарячого та холодного 
водопостачання й водовідведення, а також у мережах електропостачання житлового 
фонду міста Кропивницького, не є державною допомогою відповідно до Закону 
України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». 
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5. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 
(59) КП «Аварійно-диспетчерська служба» як одержувач бюджетних коштів виконує роботи з 

ліквідації аварійних ситуацій у внутрішньобудинкових системах опалення, гарячого та 

холодного водопостачання й водовідведення, а також у мережах електропостачання 

житлового фонду міста Кропивницького, на некомерційній основі.  

 

(60) Як наслідок, підтримка КП «Аварійно-диспетчерська служба» у формі поточних 

трансфертів для покриття операційних витрат КП «Аварійно-диспетчерська служба», 

пов’язаних із ліквідацією аварійних ситуацій у внутрішньобудинкових системах 

опалення, гарячого та холодного водопостачання й водовідведення, а також у мережах 

електропостачання житлового фонду міста Кропивницького, не є державною допомогою 

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

 

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

зокрема, створена 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. 

 

(62) У пункті 206 Повідомлення Європейської комісії щодо поняття державної допомоги 

згідно зі статтею 107 (1) ДФЄС зазначено, якщо суб’єкт господарювання здійснює як 

економічну, так і неекономічну діяльність, держави-члени зобов’язані забезпечити 

неможливість використання державного фінансування неекономічної діяльності для 

перехресного субсидіювання економічної діяльності. 

 

(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». 

 

(64) Разом із тим слід зазначити, що: 

- державна підтримка КП «Аварійно-диспетчерська служба» повинна спрямовуватися 

лише на покриття витрат, які пов’язані із закупівлею товарів,  необхідних для 

ліквідації аварійних ситуацій у внутрішньобудинкових системах опалення, гарячого 

та холодного водопостачання й водовідведення, а також у мережах електропостачання 

в житловому фонді міста Кропивницького, та в жодному разі не може 

використовуватися на інші види діяльності, у тому числі на платній основі для 

населення; 

- КП «Аварійно-диспетчерська служба»  повинно проводити конкурсні торги через 

систему «ProZorro» відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» із метою 

закупівлі спецтехніки, на яку виділяється державна підтримка; 

- протягом всього строку надання державної підтримки Надавач має здійснювати 

контроль за веденням окремого бухгалтерського обліку Отримувачем за кожним 

видом діяльності таким чином, щоб забезпечити належний розподіл доходів і витрат 

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

послуг; 

- використання коштів підтримки КП «Аварійно-диспетчерська служба» на здійснення 

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

Антимонопольний комітет України», статтями 8 і 10 Закону України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання», пунктами 2 і 4 розділу ІІ 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 Головним управлінням житлово-комунального господарства 

Міської ради міста Кропивницького, Тимчасова адміністративна колегія 

Антимонопольного комітету України 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

Визнати, що підтримка, яку надає Головне управління житлово-комунального 

господарства Міської ради міста Кропивницького комунальному підприємству «Аварійно-

диспетчерська служба» у формі поточних трансфертів для покриття операційних витрат КП 

«Аварійно-диспетчерська служба», пов’язаних із ліквідацією аварійних ситуацій у 

внутрішньобудинкових системах опалення, гарячого та холодного водопостачання і 

водовідведення, а також у мережах електропостачання житлового фонду міста 

Кропивницького обсягом 24 760 000 (двадцять чотири мільйони сімсот шістдесят тисяч) 

гривень, не є державною допомогою відповідно до Закону України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання». 

 

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання» Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте 

ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до 

прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому 

цією статтею. 

 

 
Голова Колегії                                                                                               О. ПІЩАНСЬКА 


