
 

РІШЕННЯ  

ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ 
 
11 грудня 2020 р.        Київ           № 42-р/тк 

 

Про визнання підтримки  

суб’єкта господарювання, зазначеної  

у повідомленні, такою, що не є державною  

допомогою відповідно до Закону 

 

 

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, 

розглянувши подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 

03.12.2020 № 500-01/496-п та повідомлення про нову індивідуальну державну допомогу 

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради за реєстраційним 

номером у базі даних 46100 (вх. № 1814-ПДД/1 від 26.10.2020), яке 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 (зі змінами),  

 

ВСТАНОВИЛА: 

 

1. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ ПІДТРИМКУ 

 

(1) Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради через Портал 

державної допомоги подано до Антимонопольного комітету України (далі – Комітет) 

повідомлення про нову державну допомогу комунальному підприємству «Футбольний 

клуб «Полісся» Житомирської міської ради за реєстраційним номером у базі даних 

46100 (вх. № 1814-ПДД/1 від 26.10.2020) (далі – Повідомлення) відповідно до статті 9 

Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» та за формою, 

що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову 

державну допомогу та внесення змін до умов чинної державної допомоги, 

затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України (далі ‒ Комітет) 

від 04.03.2016 № 2-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за 

№ 501/28631, зі змінами, затвердженими розпорядженням Комітету від 13.09.2018 

№ 18-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.11.2018 за № 1337/32789.  

 

(2) Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради надіслано 

лист про надання додаткової інформації № 731 від 26.10.2020 (вх. № 5-01/14391                                

від 05.11.2020) (далі – Лист 1). 

 

 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 



2 

 

(3) Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради надіслано 

лист про надання додаткової інформації № 841 від 25.11.2020 (вх. № 5-01/15630                                

від 30.11.2020) (далі – Лист 2). 

 

(4) Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради надіслано 

лист про надання додаткової інформації № 861 від 04.12.2020 (вх. № 5-01/16186  

від 07.12.2020) (далі – Лист 3). 

 

 

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 

 

2.1. Надавач підтримки 

 

(5) Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради                            

(далі – Управління, Надавач) (10014, м. Житомир, м-н ім. С.П. Корольова, 4/2, 

ідентифікаційний код юридичної особи 34900539). 

 

2.2. Отримувач підтримки 

 

(6) Комунальне підприємство «Футбольний клуб «Полісся» Житомирської міської ради 

(далі – КП «ФК «Полісся», Отримувач) (10008, м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 

18, ідентифікаційний код юридичної особи 40372249). 

 

2.3. Мета (ціль) підтримки 

 

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

формування сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту 

як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, реалізація 

першочергових та перспективних заходів для задоволення потреб жінок і чоловіків 

різних вікових груп Житомирської міської об’єднаної територіальної громади, 

спрямованих на зміцнення здоров’я, фізичного та духовного розвитку, розвитку спорту 

вищих досягнень, ведення здорового способу життя і продовження його тривалості; 

утвердження спортивного авторитету громади на всеукраїнській арені. 

 

2.4. Очікуваний результат 

 

(8) Створення спортивного іміджу міста, формування суспільної налаштованості на 

здоровий спосіб життя, розвиток дитячо-юнацького спорту, залучення широких верств 

населення до масового спорту та участі команди в матчах першої ліги. 

 

2.5. Форма підтримки 

(9) Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям). 

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

2.6. Обсяг підтримки 

(11) Загальний обсяг підтримки – 42 239 700 грн, з них: 

- у 2021 році – 10 156 200 грн;  

- у 2022 році – 10 694 500 грн;  

- у 2023 році – 10 694 500 грн;  
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- у 2024 році – 10 694 500 грн. 

 

2.7. Тривалість підтримки 

 

(12) З 01.01.2021 по 31.12.2024. 

 

2.8. Підстава для надання підтримки 

 

(13) Проєкт рішення сесії Житомирської міської ради «Про затвердження міської цільової 

програми розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2021- 2024 роки» (далі – проєкт 

Програми). 

 

2.9. Інформація щодо умов надання підтримки 

 

(14) Відповідно до пункту 6 розділу ІХ «Основні заходи цільової програми розвитку 

фізичної культури і спорту Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 

2021-2024 роки» додатка до проєкту Програми на 2021 – 2024 передбачається 

фінансування КП «ФК «Полісся», а саме: 

1) капітальні трансферти КП «ФК «Полісся» з бюджету Житомирської міської 

об'єднаної територіальної громади (підпункт 6.2) обсягом 21 138 600 грн, з них:  

- на 2021 рік – 5 082 600 грн; 

- на 2022 рік – 5 352 000 грн; 

- на 2023 рік – 5 352 000 грн; 

- на 2024 рік – 5 352 000 грн; 

2) поточні трансферти КП «ФК «Полісся з бюджету Житомирської міської об’єднаної 

територіальної громади (підпункт 6.2.1) обсягом 21 101 100 грн, з них: 

- на 2021 рік – 5 073 600 грн; 

- на 2022 рік – 5 342 500 грн; 

- на 2023 рік – 5 342 500 грн; 

- на 2024 рік – 5 342 500 грн. 

 

(15) Згідно з розділом ІІІ проєкту Програми метою програми є формування сталих традицій 

та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника 

фізичного та соціального благополуччя, реалізація першочергових та перспективних 

заходів для задоволення потреб жінок і чоловіків різних вікових груп Житомирської 

міської об’єднаної територіальної громади (далі – Житомирська міська ОТГ), 

спрямованих на зміцнення здоров’я, фізичного та духовного розвитку, розвиток спорту 

вищих досягнень, ведення здорового способу життя і продовження його тривалості, 

розвиток спортивної інфраструктури, утвердження спортивного авторитету громади на 

всеукраїнській арені. 

 

(16) Відповідно до інформації, наданої у Листі 1, основними завданнями КП «ФК «Полісся» 

для досягнення поставленої мети є популяризація спорту, фізкультурно-оздоровча та 

спортивна діяльність; організація та проведення спортивних змагань професіоналів, 

аматорів та любителів спорту; діяльність із підготовки спортсменів до змагань; 

підвищення результатів виступів збірних команд Житомирської міської ОТГ та кращих 

спортсменів у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, чемпіонатах світу та Європи, 

Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітніх універсіадах; 

створення спортивного іміджу Житомирської міської ОТГ. 

 

(17) За інформацією, наданою в Листі 1, між Управлінням і КП «ФК «Полісся» буде 

укладено Договір про надання трансфертів з міського бюджету одержувачу бюджетних 
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коштів. Предметом Договору буде надання трансфертів із міського бюджету 

одержувачу бюджетних коштів на виконання заходів проєкту Програми, які 

надаватимуться за кодами економічної класифікації видатків бюджету 2610 «Субсидії 

та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», 3210 «Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)». 

 

(18) КП «ФК «Полісся» володіє атестатом, виданим Українською Асоціацією Футболу (далі 

– УАФ). Атестат УАФ № 22/20 підтверджує виконання мінімальних вимог Регламенту 

з атестації футбольних клубів Професіональної футбольної ліги України та надає право 

участі у Всеукраїнських змаганнях з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 

2020/2021 років. 

 

(19) Відповідно до наданої в Повідомленні інформації державна підтримка надаватиметься 

КП «ФК «Полісся» для підтримки основної діяльності підприємства на виконання 

завдань міської цільової програми розвитку галузі фізичної культури і спорту з метою 

розвитку спорту в місті, задоволення потреб територіальної громади міста Житомира в 

заняттях футболом, фізичною культурою та спортом, організації та проведення 

фізкультурно-спортивних свят, змагань, навчально-тренувальних зборів та інших 

заходів, пов’язаних з оздоровленням населення. 

 

(20) Зокрема, відповідно до прогнозного плану роботи КП «ФК «Полісся», який надано в 

Листі 3 на 2021 – 2024 роки за кодом  КПКВК 1117670 «Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання», передбачено: 

 

№ 

п/п Найменування 
заходу/рік 

Сума, грн Сума, грн Сума, грн Сума, грн Разом, грн 

 2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Капітальні 

трансферти 

підприємствам  

(установам, 

організаціям) 

5 082 600,00 5 352 000,00 5 352 000,00 5 352 000,00 21 138 600,00 

1.1 
Заробітна 

плата з 

нарахуванням 

3 415 183,75 3 678 152,90 3 678 152,90 3 678 152,90 14 449 642,45 

1.2 

Навчально-

тренувальні 

збори та участь у 

спортивних 

заходах 

1 156 382,94 1 157 527,88 1 157 527,88 1 157 527,88 4 628 966,58 

1.3 

Придбання 

спортивного 

інвентарю та 

обладнання, 

спортивної 

екіпіровки 

134 873,20 134 873,20 134 873,20 134 873,20 539 492,80 

1.4 
Внесок за участь 

у чемпіонаті та 

Кубку України 

228 000,00 228 000,00 228 000,00 228 000,00 912 000,00 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.5 

Оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 

30 348,00 32 199,23 32 199,23 32 199,23 126 945,69 

1.6 

Оплата 

проходження 

аудиту для 

атестації 

футбольних 

клубів 

52 744,30 55 539,75 55 539,75 55 539,75 219 363,55 

1.7 
Інші послуги 

(зв’язок, послуги 

банку) 

11 627,00 12 243,23 12 243,23 12 243,23 48 356,69 

1.8 

Витрати на 

утримання та 

обслуговування 

основних засобів 

(техогляд та 

ремонт, заправка 
катриджів) 

44 460,54 44 483,54 44 483,54 44 483,54 177 911,16 

1.9 
Витрати на 

придбання 

основних засобів 

8 980,27 8 980,27 8 980,27 8 980,27 35 921,08 

 

(21) На утримання КП «ФК «Полісся» відповідно до прогнозного плану роботи, який 

надано до пункту 17 Повідомлення на 2021 – 2024 роки за кодом КПКВК 1115062 

«Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні», передбачено: 

 

 

№ 

п/п 

Найменування 
заходу/рік 

Сума, грн Сума, грн Сума, грн Сума, грн РАЗОМ, грн 

2021 2022 2023 2024  

1 

Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

5 073 600,00 5 342 500,00 5 342 500,00 5 342 500,00 21 101 100,00 

1.1 
Заробітна плата з 

нарахуванням 
3 414 967,77 3 677 920,29 3 677 920,29 3 677 920,29 14 448 728,64 

1.2 

Навчально-

тренувальні 

збори та участь у 

спортивних 

заходах 

1 353 760,11 1 359 707,60 1 359 707,60 1 359 707,60 5 432 882,91 

1.3 

Придбання  спортивного інвентарю та обладнання, 

спортивної 

екіпіровки 

304 872,12 304 872,11 304 872,11 304 872,11 1 219 488,45 
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(22) Щоквартально КП «ФК «Полісся» подає Управлінню Звіт про виконання фінансового 

плану підприємства, Звіт керівника, фінансові та податкові звіти. 

 

(23) За інформацією Надавача, у 2018 році за спортивними та кадрово-організаційними 

показниками КП «ФК «Полісся» отримало право виступати у професіональній 

футбольній лізі Чемпіонату України з футболу (сезон 2018 – 2019 роки; сезон 2019 – 

2020 роки). Відповідно до рішення Ради ліг Професійної футбольної ліги України, за 

результатами Чемпіонату України з футболу серед команд ІІ ліги сезону 2019/20,                   

ФК «Полісся» отримав підвищення в класі та в сезоні 2020/21 братиме участь у 

Чемпіонаті України з футболу серед команд І ліги.  

 

(24) Відповідно до інформації, наданої у Листі 1, на 2021 – 2024 заплановано такі заходи: 

- участь футбольної команди «Полісся» у чемпіонаті України з футболу відповідно до 

Календаря (платно, вхід за квитками); 

- «Футбольний батл» (щороку, грудень, до Дня Святого Миколая) між спортсменами 

ФК «Полісся», адміністрацією, вболівальниками; між вихованцями дитячих 

футбольних шкіл (безоплатно); 

- товариські матчі з професійними футбольними командами (протягом року в рамках 

проведення навчально-тренувальних зборів, безоплатно); 

- участь спортсменів ФК «Полісся» у чемпіонаті з боулінгу (щороку, безоплатно); 

- майстер-класи гри у футбол «Зіркові уроки футболу» (протягом року, згідно з 

графіком тренувань, безкоштовно); 

- товариські матчі з ветеранами футболу Житомирщини та України (безоплатно); 

- футбольні матчі за Кубок України (платно, вхід за квитками); 

- товариські матчі з футболу серед ФК «Полісся» та ФК «Полісся» U-19 (протягом 

року, безоплатно); 

- відеоблог «Хто вище б’є – той краще грає» (5-7 випусків протягом року, щороку – 

безкоштовно); 

- відеоблог «Знайомство з «Поліським вовком» (серія програм). 

 

(25) Відповідно до наявної в Комітеті інформації, КП «ФК «Полісся» надає такі послуги: 

1) на платній основі: 

- проведення в м. Житомирі видовищних спортивних заходів (матчів Чемпіонату 

України з футболу та матчів розіграшу Кубка України з футболу за участю команди                  

КП «ФК «Полісся» згідно з календарями та регламентами змагань) на високому 

організаційному рівні (продаж квитків);  

- реалізація спортивної атрибутики з логотипом ФК «Полісся» з метою зацікавленості 

населення до спортивних заходів та підтримки команди, організації фан-клубів, музею 

історії Житомирського футболу;  

- популяризація брендів (торговельної марки) з метою залучення спонсорів; 

2) на безкоштовній основі: 

- проведення в м. Житомирі видовищних спортивних заходів (матчів Чемпіонату 

України з футболу та матчів розіграшу Кубка України з футболу за участю команди               

КП «ФК «Полісся» згідно з календарями та регламентами змагань) на високому 

організаційному рівні для вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл спортивної 

спрямованості та їх батьків, тренерського складу дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

спортивної спрямованості;  

- проведення уроків футболу у загальноосвітніх школах міста Житомира;  

- організація та проведення турнірів із футболу для вихованців дитячо-юнацьких 

футбольних шкіл;  

- організація та проведення турнірів із футболу для широких верств населення шляхом 

співпраці з підприємствами, установами та організаціями;  
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- проведення практичних та теоретичних занять із футболу для тренерського складу та 

вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл;  

- користування офіційним сайтом КП «ФК «Полісся» ЖМР;  

- популяризація здорового способу життя через інформаційні ресурси                                      

КП «ФК «Полісся» ЖМР (офіційний сайт, сторінки в соціальних мережах та ін.). 

 

(26) Згідно з інформацією, наданою в Листі 1, реалізація спортивної атрибутики з 

логотипом ФК «Полісся» здійснюється з метою зацікавленості населення в 

спортивних заходах та підтримки команди, організації фан-клубів, музею історії 

Житомирського футболу. 
 
(27) Інформація для ознайомлення щодо асортименту та роздрібної ціни атрибутики з 

логотипом ФК «Полісся» розміщена на інформаційних ресурсах клубу. У 

підприємства відсутні власні точки продажу атрибутики та роздрібна торгівля. Товар 

відповідно до договору консигнації згідно з видатковими накладними за оптовими 

цінами передається для реалізації. 
Також, з метою зацікавленості населення до футболу та відвідування спортивних 

заходів, на домашніх матчах проводяться безкоштовно розіграші атрибутики. 
 

(28)   При встановленні вартості квитків на відвідування футбольних матчів підприємство 

керувалось принципом забезпечення доступності для різних верств населення 

відвідування спортивних видовищ із метою реалізації заходів, спрямованих на 

пропаганду здорового способу життя відповідно до Міської цільової програми 

розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016-2020 роки, та з огляду на вартість 

квитків футбольних клубів аналогічного класу. 
 
(29) З метою сприяння спортивній підготовці молоді, підприємством було надано 

безкоштовно 98 квитків вихованцям спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної 

школи олімпійського резерву з футболу (відповідно до листа директора СДЮШОР з 

футболу «Полісся»).  
Вартість квитків на відвідування домашніх матчів чемпіонату України з футболу 

залежно від розміщення на стадіоні з 11.09.2019 становить від 20 до 100 грн.  

З метою забезпечення доступності для різних верств населення відвідування 

спортивних видовищ у калькуляції вартості квитків на футбольні матчі враховано 

тільки прямі витрати на проведення футбольного матчу з розрахунку на змагання без 

урахування непрямих (або умовно-постійних) витрат на підготовку, утримання 

команди та інших витрат підприємства. 
 

(30) Відповідно до інформації у Листі 2 згідно з пунктом 2.2 розділу ІІ контракту між 

Клубом (ФК «Полісся») і футболістом-професіоналом (далі – Контракт) Клуб є 

основним місцем роботи (тренування, участі у змаганнях і школою підвищення 

професіональної майстерності) Футболіста-професіонала, який до закінчення строку 

дії цього Контракту не має права вступати в трудові відносини або в переговори про 

такі наміри з іншими футбольними клубами без отримання офіційної письмової згоди 

Клубу, крім випадків, передбачених Регламентом ФФУ та Професіональної ліги 

(право вільно укладати Контракт протягом шести місяців до закінчення строку дії 

цього Контракту тощо); підпункти 3.1.12 та 3.1.28 пункту 3.1 розділу ІІІ Контракту 

забороняють брати участь в інших футбольних змаганнях та виконувати іншу роботу 

без дозволу Клубу. Тому заробітна плата спортсменів-професіоналів із футболу, 

отримана у КП «ФК «Полісся», є єдиним джерелом їх доходів. 

 Так, на період дії Контракту футболіст-професіонал зобов’язується: 
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- відповідно до пункту 3.1.2 розділу ІІІ Контракту виконувати вимоги Статуту, яким 

передбачено предмет діяльності підприємства, а саме підпункт 2.2.9 пункту 2.2 

розділу ІІ Статуту – розвиток системи пропаганди і популяризації футболу, сприяння 

розвитку дитячо-юнацького, студентського, аматорського, професійного, жіночого, 

пляжного, футболу ветеранів та осіб з обмеженими можливостями, фут-залу; підпункт 

2.2.11 пункту 2.2 розділу ІІ Статуту – організація турнірів, матчів та інших заходів; 

- відповідно до пункту 3.1.7 розділу ІІІ Контракту брати участь у громадських 

заходах, які проводяться за участю Клубу й команди. 

 

(31) За інформацією, наданою в Листі 2, спортсмени-професіонали працюють 6 днів на 

тиждень при 40-годинному робочому тижні. Згідно з календарем спортивно-масових 

заходів, кожного місяця проходять навчально-тренувальні збори та беруть участь у 

спортивних змаганнях по 4 години на день, що становить 24 години на тиждень. 

Кожного тижня інші 16 годин та дні, в які вони не залучені до навчально-

тренувальних зборів та спортивних змагань, спортсмени забезпечують тренування як 

спортсмени-інструктори для вихованців спеціалізованих дитячо-юнацьких та 

загальноосвітніх шкіл, проведення турнірів із футболу для широких верств населення, 

популяризацію здорового способу життя тощо. Спортсмени безоплатно проводять 

відкриті тренування на стадіоні «Спартак Арена» та на стадіоні військового інституту, 

на яких присутні учні футбольних шкіл, зокрема, СДЮСШОР «Полісся», ЖДЮСШ 

«Фенікс», ДСШ «Spaceball», учні загальноосвітніх шкіл, військовослужбовці та ін. На 

цих тренуваннях безоплатно проводяться майстер-класи гри з футболу.  

 

(32) Разом із тим ФК «Полісся» проводить спортивні заходи, на які вхід для громадян 

безкоштовний, а саме: 

- товариські матчі між футбольним клубом та збірною командою Житомирської 95-ї 

десантно-штурмової бригади, ветеранами футболу, командою СДЮСШОР з футболу 

«Полісся» U-19; 

- товариські матчі в рамках навчально-тренувальних зборів із командами І, ІІ ліги та 

Прем’єр Ліги; 

- футбольні батли між ФК «Полісся» та учнями СДЮСШОР «Полісся», ЖДЮСШ 

«Фенікс», ДСШ «Spaceball», адміністративним апаратом клубу та представниками 

громадських організацій (проводяться в грудні за участю представників місцевого 

самоврядування).   

 

(33) Питома вага витрат, які покриватимуться за рахунок надання платних послуг (у 

відсотках), становитиме: 

- 2021 рік – 3,34 %; 

- 2022 рік – 4,75 %; 

- 2023 рік – 4,75 %; 

- 2024 рік – 4,75 %. 

 

(34) Витрати, які покриваються за рахунок державної підтримки, фінансуються з бюджету 

в разі погодження Заявки на фінансування за статтями, затвердженими у фінансовому 

плані. Зазначені витрати покривають діяльність КП «ФК «Полісся» у частині 

утримання футбольної команди. Під кожну заявку підприємство оформлює відповідно 

до напряму документи: розрахункові відомості на оплату праці, договори, акти або 

накладні на придбання товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти тощо. 

Зазначені витрати ведуться окремо за видами діяльності (первинні документи 

оформлюються окремо). Банківські рахунки для державної допомоги відкриті окремо: 

субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – в органах 
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держказначейства; капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – в 

акціонерному банку «Укргазбанк». 

 

(35) Відповідно до інформації, отриманої від Надавача, ФК «Полісся» у процесі діяльності з 

метою проведення тренувань та організації спортивних заходів ФК «Полісся» орендує 

почасово спортивну базу, стадіон «Спартак Арена», футбольне поле Житомирського 

військового інституту імені С. П. Корольова. Зазначені споруди Підприємство 

використовує відповідно до графіка навчально-тренувальних зборів, плану спортивно-

масових заходів, календаря Чемпіонату України з футболу. Футбольний клуб не є 

виключно одним користувачем вищезазначеної інфраструктури. 

 

(36) На балансі підприємства відсутні спортивні споруди. Комунальне підприємство 

користується спортивною інфраструктурою на підставі договорів, письмових угод 

(листів). Інформацію про користування спорудами футбольною командою «Полісся» 

згідно з укладеними договорами на 2020 рік наведено в таблиці. Для визначення 

питомої ваги загальний час користування інфраструктурою за рік визначено умовно (10 

годин в день 365 днів в рік): 

 

Об’єкт  Власник 
Підстава 

користування 
Захід 

Час, 

год. 

Періо-

дичність 

Питома 

вага часу, 

% 

Стадіон 

«Спартак», 

штучне 

покриття 

КЗ «СДЮШОР 

«Полісся» 

ЖМР 

Угода про 

співпрацю, 

рішення 

Житомирської 

міської ради, 

Календар 

чемпіонату 

України з 

футболу 

Спортивні 

змагання, 

тренування 

4,5 
51 

раз/рік 

6,3 
(229,5/3650

*100) 

Спортивна 

база 

КЗ 

«ЖОШВСМ» 

ЖОР 

Договір про 

надання послуг 
Тренування 6 

230 

раз/рік 
37,8 

Футбольне 

поле, 

натуральне 

покриття 

Житомирський 

військовий 

інститут 

Договір про 

надання послуг 
Тренування 1,5 

108 

раз/рік 
3,6 

Стадіон 

«Полісся», 

натуральне 

покриття 

Житомирська 

обласна рада 

Прогноз, 

триває 

реконструкція, 

не введено в 

експлуатацію 

Тренування, 

спортивні 

змагання 

4,5 
122 

раз/рік 
15 

 

(37) На підприємстві не було та не планується трансферних переходів футбольних гравців, 

не заплановано також підписання трансферних контрактів.  

 

(38) Отже, підприємство виконує завдання з популяризації окремого виду спорту – футболу, 

сприяє освіті у сфері фізичної культури і спорту та спортивній підготовці молоді, є 

учасником змагань із футболу серед команд клубів другої та першої ліги. До 2019 року 

заробітна плата працівникам встановлювалась відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі єдиної 

тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 
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організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства України у справах 

сім’ї, молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097. З 2019 року змінами до колективного 

договору затверджені коефіцієнти співвідношення окладів відповідно до прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб. 

 

(39) Кошти, залучені від комерційної діяльності, спрямовані на часткові витрати на 

навчально-тренувальні збори та участь у спортивних заходах, спортивний одяг, взуття 

та спортивний інвентар, на аудиторські послуги, внески за участь у змаганнях та інші 

обов’язкові внески, інші послуги (послуги Інтернету та зв’язку, послуги банків, 

технічне обслуговування сайту), собівартість спортивної атрибутики, послуги продажу 

квитків, витрати на ліцензування тренерського складу, інші адміністративні витрати 

(канцтовари та ін.).  

 

 

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 

3.1  Органи місцевого самоврядування як надавачі державної підтримки 

 

(40) Відповідно до статті 140 Конституції України місцеве самоврядування є правом 

територіальної громади ‒ жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду 

жителів кількох сіл, селища та міста ‒ самостійно вирішувати питання місцевого 

значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється 

територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і 

через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі 

органи. 

 

(41)   Статтею 143 Конституції України, зокрема, встановлено, що територіальні громади 

села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого 

самоврядування, зокрема,  управляють майном, що є в комунальній власності; 

затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і 

контролюють їх виконання. 

 

(42) Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до 

відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (до власних 

(самоврядних) повноважень) належить, зокрема: 

-  управління закладами освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, 

оздоровчими закладами, які належать територіальним громадам або передані їм, 

молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх 

матеріально-технічного та фінансового забезпечення; 

- організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, культури, 

фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать територіальним громадам 

або передані їм; 

- сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших 

громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я, 

культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю; 

- створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання 

населення та в місцях масового відпочинку. 

  

3.1. Сфера фізичної культури і спорту 

 

(43) Частиною четвертою статті 49 Конституції України встановлено, що держава дбає про 

розвиток фізичної культури і спорту.  
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(44) Відповідно до пункту 8 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України до 

видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, 

належать видатки на місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту. 

 

(45) Відповідно до статті 3 Закону України «Про фізичну культуру та спорт» громадяни 

мають право займатися фізичною культурою і спортом незалежно від ознак раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. 

Це право забезпечується шляхом: 

- вільного вибору видів спорту та фізкультурно-спортивних послуг; 

- доступності та безпечності занять фізичною культурою і спортом; 

- захисту прав та законних інтересів громадян; 

- створення закладів фізичної культури і спорту; 

- об’єднання громадян у громадські організації фізкультурно-спортивної 

спрямованості; 

- здобуття спеціальної освіти та здійснення відповідної професійної діяльності. 

 

(46) Статтею 9 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» регламентовано: спортивні 

клуби є закладами фізичної культури і спорту, які, зокрема, забезпечують розвиток 

визначених видів спорту, здійснюють спортивну діяльність, надають фізкультурно-

спортивні послуги. Засновниками спортивних клубів можуть бути фізичні та юридичні 

особи. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють 

діяльності спортивних клубів шляхом надання організаційної, методичної та іншої 

допомоги. Фінансування діяльності спортивних клубів здійснюється за рахунок коштів 

власника (засновника), інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

(47) Статтею 26 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», зокрема, встановлено, що: 

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють розвитку 

фізичної культури в навчальних закладах; 

- у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах уроки з фізичної 

культури є обов'язковими і проводяться не менше трьох разів на тиждень. Місцеві 

державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть приймати 

рішення щодо запровадження додаткових уроків з фізичної культури в 

загальноосвітніх навчальних закладах за умови наявності коштів у відповідних 

бюджетах; 

- загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади з урахуванням місцевих 

природних умов, інтересів учнів самостійно визначають зміст, форми і засоби їх 

рухової активності, методи проведення занять з фізичної культури та організовують 

позаурочну фізкультурно-спортивну роботу за участю позашкільних навчальних 

закладів, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. 

 

(48) Згідно зі статтею 27 Закону України «Про фізичну культуру та спорт» забезпечення 

умов для фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку 

громадян покладається на місцеві державні адміністрації та органи місцевого 

самоврядування і здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів. Із цією метою 

місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть створювати 

центри фізичного здоров'я населення, організовувати будівництво спортивних споруд 

та співпрацювати з відповідними громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 

спрямованості та іншими закладами фізичної культури і спорту. 

 

(49) Згідно зі статтею 38 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» професійний 

спорт – комерційний напрям діяльності у спорті, пов'язаний з підготовкою та 
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проведенням видовищних спортивних заходів на високому організаційному рівні з 

метою отримання прибутку. Діяльність у професійному спорті спортсменів, тренерів та 

інших фахівців, яка полягає в підготовці та участі у спортивних змаганнях серед 

спортсменів-професіоналів, і є основним джерелом їх доходів, провадиться відповідно 

до цього Закону, Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових 

актів, а також статутних та регламентних документів відповідних суб'єктів сфери 

фізичної культури і спорту та міжнародних спортивних організацій. Спортсмен набуває 

статусу спортсмена-професіонала з моменту укладення контракту з відповідними 

суб'єктами сфери фізичної культури і спорту про участь у змаганнях серед спортсменів-

професіоналів. 

 

(50) Відповідно до статті 47 Закону України «Про фізичну культуру та спорт» фінансування 

розвитку фізичної культури і спорту здійснюється відповідно до цього Закону та інших 

нормативно-правових актів за рахунок коштів відповідно державного та місцевого 

бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

3.2. Ознаки державної допомоги 

 

(51) 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. 

 

(52) 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. 

 

(53) 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». 

 

(54)   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. 

 

(55) Згідно зі статтею 264 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, Сторони домовились, що вони застосовуватимуть 

положення Угоди з використанням як джерела тлумачення критеріїв, що випливають із 

застосування статей 106, 107 та 93 Договору про функціонування Європейського 

Союзу, зокрема відповідну судову практику Суду Європейського Союзу, а також 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
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відповідне вторинне законодавство, рамкові положення, керівні принципи та інші чинні 

адміністративні акти Союзу. 

 

(56) Так, зокрема, визначення професійного спорту встановлюється в Регламенті Комісії 

(ЄС) № 651/2014 від 17.06.2014 щодо оголошення деяких категорій допомоги 

сумісними з внутрішнім ринком під час застосування статей 107 і 108 Договору про 

функціонування Європейського Союзу (далі – Регламент Комісії (ЄС) № 651/2014). 

Згідно з пунктом 143 статті 2 Регламенту Комісії (ЄС) № 651/2014 професійний спорт 

означає заняття спортом у вигляді оплачуваної роботи або діяльності за винагороду, 

незалежно від того, чи було укладено офіційний трудовий договір між професійним 

спортсменом і відповідною спортивною організацією, де компенсація перевищує 

вартість участі та становить значну частину доходу для спортсмена. Витрати на проїзд 

та проживання для участі в спортивному заході не розглядаються як компенсація для 

цілей цього Регламенту. 

 

(57) Комісією в роз’ясненнях до держав-членів стосовно статті 55 Регламенту Комісії (ЄС) 

№ 651/2014 додатково уточнено зміст поняття «значна частина доходу для 

спортсмена», а саме, що більше половини доходів, одержуваних від компенсації за 

спортивну діяльність спортсмена, буде розглядатися як «значна частина доходу». 

 

 

4. ВИЗНАЧЕННЯ НАЛЕЖНОСТІ ЗАХОДУ ПІДТРИМКИ ДО ДЕРЖАВНОЇ 

ДОПОМОГИ  

 

4.1. Надання підтримки суб’єкту господарювання 

 

(58) Відповідно до Статуту КП «ФК «Полісся», затвердженого рішенням Житомирської 

міської ради № 1692 від 18.12.2019, КП «ФК «Полісся» засновано на комунальній 

власності територіальної громади міста. Засновником КП «ФК «Полісся» є 

Житомирська міська рада. 

 

(59) Згідно з пунктом 2.1 Статуту метою діяльності КП «ФК «Полісся», зокрема, є 

фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність; організація та проведення 

спортивних змагань професіоналів, аматорів та любителів спорту; діяльність з 

підготовки спортсменів до змагань з футболу та інших видів спорту, визнаних в 

Україні; здійснення будь-якої підприємницької діяльності з метою отримання коштів 

на виконання статутних цілей щодо фінансування своєї діяльності.  

 

(60) Відповідно до пункту 2.2 Статуту предметом діяльності КП «ФК «Полісся», зокрема, 

є: 

- організація і надання послуг у сфері фізичної культури і спорту (підпункт 2.2.1 

пункту 2.2); 

- створення та забезпечення діяльності професійної футбольної команди в місті 

Житомирі, включаючи її формування, утримання та вдосконалення, для її участі у 

змаганнях по футболу різного, у тому числі професійного рівня (підпункт 2.2.2 

пункту 2.2); 

- створення та утримання на базі й під логотипом КП «ФК «Полісся» аматорських 

футбольних команд КП «ФК «Полісся» різних вікових категорій (чоловічої 

футбольної команди, футбольної команди U-19, футбольної команди U-17, 

футзальної команди, жіночої футбольної команди) (підпункт 2.2.3 пункту 2.2); 

- участь футбольних команд КП «ФК «Полісся» у футбольних спортивних змаганнях, 

які організовуються під егідою ФФУ, ПФЛ, ААФУ, ДЮФЛ, АФЖ й інших 
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організацій, що мають право проводити змагання з футболу, та сплата вступних 

внесків за участь у змаганнях (підпункт 2.2.4 пункту 2.2); 

- розвиток системи пропаганди й популяризації футболу, сприяння розвитку дитячо-

юнацького, студентського аматорського, професійного, жіночого, пляжного, 

футболу ветеранів та осіб з обмеженими можливостями, футзалу (підпункт 2.2.9 

пункту 2.2). 

(61) Статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» регламентовано, що 

суб’єкт господарювання ‒ юридична особа незалежно від організаційно-правової 

форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює, зокрема, іншу господарську 

діяльність. 

 

(62) З урахуванням наведеного КП ФК «Полісся» є суб’єктом господарювання у розумінні 

Закону.  

 

4.2. Надання підтримки за рахунок державних ресурсів 

 

(63) Відповідно до інформації, отриманої від Надавача, підтримка КП «ФК «Полісся» 

надаватиметься за рахунок коштів міського бюджету, тобто за рахунок місцевих 

ресурсів у розумінні Закону. 

 

4.3. Створення переваг для виробництва окремих видів товарів чи провадження 

окремих видів господарської діяльності 

 

(64) Повідомлена підтримка спрямована, зокрема, на популяризацію футболу та здорового 

способу життя серед широких верств населення, підтримання авторитету та іміджевої 

складової міста Житомира на всеукраїнській спортивній арені. 

 

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

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

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

відповідності ринковим умовам.  

 

(66) 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. 

 

(67) Оскільки, відповідно до наявної інформації, Отримувача не було обрано за 

конкурентною процедурою, не можна стверджувати, що надана Отримувачу 

економічна вигода у вигляді поточних та капітальних видатків була б доступною для 

нього на звичайних ринкових умовах.  

 

(68) Отже, надання державної підтримки КП «ФК «Полісся» не виключає створення 

переваг, що недоступні іншим суб’єктам господарювання у звичайних ринкових 

умовах.  

 

(69) Водночас, відповідно до інформації, наданої у Листі 2, державна підтримка на 

закупівлю необхідного спортивного одягу, взуття, інвентарю та придбання пального, 

визначатиметься на мінімально можливому рівні, тобто за звичайних ринкових умов, з 

огляду на те, що для їх закупівлі буде проведено процедуру торгів (будуть 

закуповуватись через систему «ProZorro»), яка є конкурентною (усі зацікавлені 
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учасники, які відповідають умовам, можуть взяти участь у процесі), прозорою (усі 

зацікавлені учасники мають право на отримання 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 окремих видів товарів чи провадження 

окремих видів господарської діяльності.  

 

4.4. Спотворення або загроза спотворення економічної конкуренції 

 

(70) Як було зазначено раніше, 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. 

 

(71) 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. 

 

(72) При цьому пунктом 187 Повідомлення Єврокомісії передбачено, що 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. 

 

(73) Аналіз частини другої статті 38 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» 

дозволяє констатувати, що діяльність у професійному спорті спортсменів, тренерів та 

інших фахівців є основним джерелом їх доходів. Згідно з пунктом 143 статті 2 

Регламенту Комісії (ЄС) № 651/2014 професійний спорт означає заняття спортом у 

вигляді оплачуваної роботи або діяльності за винагороду, де компенсація перевищує 

вартість участі та становить значну частину доходу для спортсмена. 

 

(74) Атестат УАФ № 22/20, виданий КП «ФК «Полісся», підтверджує виконання 

мінімальних вимог Регламенту з атестації футбольних клубів Професіональної 

футбольної ліги України та надає право участі у Всеукраїнських змаганнях з футболу 

серед команд клубів першої ліги сезону 2020/2021 років. Водночас варто врахувати, що 

відповідно до частини першої статті 38 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» 

професійний спорт – комерційний напрям діяльності у спорті, пов'язаний з підготовкою 

та проведенням видовищних спортивних заходів на високому організаційному рівні з 

метою отримання прибутку, а в КП «ФК «Полісся», відповідно до інформації, наданої у 

Листі 1, основним напрямом є спортивна, а не комерційна діяльність. Отже, діяльність 

КП «ФК «Полісся» не відповідає положенням пункту 143 статті 2 Регламенту Комісії 

(ЄС) № 651/2014, де зазначено, що «діяльність у професійному спорті спортсменів, 

тренерів та інших фахівців є основним джерелом їх доходів» та «професійний спорт 

означає заняття спортом у вигляді оплачуваної роботи або діяльності за винагороду, де 
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компенсація перевищує вартість участі та становить значну частину доходу для 

спортсмена» відповідно.  

 

(75) На основі наведеного, підтримка КП «ФК «Полісся» надаватиметься не як на діяльність 

професійних спортсменів, у розумінні Регламенту Комісії (ЄС) № 651/2014, оскільки 

питома вага коштів, які спрямовані на утримання футбольної команди як професійних 

спортсменів, без урахування витрат на проїзд та проживання для участі в спортивних 

заходах протягом терміну надання державної підтримки становитиме 46,51 відсотка (у 

2021 році) та 47,68 відсотка (у 2022 – 2024 роках), що є меншою за половину доходів, 

які отримуються від компенсації за спортивну діяльність спортсмена, а отже, не може 

розглядатися як «значна частина доходу» спортсмена. Підтримка в цілому 

спрямовується на забезпечення спортсменами безоплатних тренувань як спортсменів-

інструкторів для вихованців спеціалізованих дитячо-юнацьких та загальноосвітніх 

шкіл, проведення турнірів із футболу для широких верств населення, популяризацію 

здорового способу життя тощо.  

 

(76) Отже, фінансування спрямовується на спортивну діяльність КП «ФК «Полісся» із 

надання фізкультурно-спортивних послуг, які є безкоштовними й не реалізуються на 

ринку у розумінні Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

 

(77) Отже, враховуючи викладене, державна підтримка КП «ФК «Полісся» не загрожує 

спотворенням економічної конкуренції. 

 

4.5. Віднесення повідомленої фінансової підтримки до державної допомоги 

 

(78) Повідомлена державна підтримка, яка надаватиметься КП «ФК «Полісся» за рахунок 

місцевих ресурсів, не є державною допомогою, оскільки не спотворює та не загрожує 

спотворенням економічної конкуренції. 

 

 

5. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

(79) На основі наведеного, підтримка КП «ФК «Полісся» надаватиметься не як на діяльність 

професійних спортсменів, у розумінні Регламенту Комісії (ЄС) № 651/2014. 

 

(80) Основним напрямом КП «ФК «Полісся» є спортивна, а не комерційна діяльність. 

Спортивна діяльність КП «ФК «Полісся» виконує соціальну функцію для задоволення 

потреб територіальної громади міста Житомира в заняттях футболом, фізичною 

культурою та спортом, з організації та проведення фізкультурно-спортивних свят, 

змагань, фестивалів, навчально-тренувальних зборів та інших заходів, пов’язаних з 

оздоровленням населення, надання послуг населенню у сфері фізичної культури і 

спорту. 

 

(81) Так, спортсмени КП «ФК «Полісся» забезпечують тренування як спортсмени-

інструктори для вихованців спеціалізованих дитячо-юнацьких та загальноосвітніх шкіл, 

проведення турнірів із футболу для широких верств населення, популяризацію 

здорового способу життя тощо. Спортсмени проводять відкриті тренування на стадіоні 

«Спартак Арена» та на стадіоні військового інституту, які є безоплатними для учнів 

футбольних шкіл, зокрема, СДЮСШОР «Полісся», ЖДЮСШ «Фенікс»,                                

ДСШ «Spaceball», учнів загальноосвітніх шкіл, військовослужбовців та ін. На цих 

тренуваннях безоплатно проводяться майстер-класи гри з футболу.  
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У цьому випадку варто взяти до уваги рішення Європейської комісії № 118/2000, де 

встановлено, що заходи, спрямовані на забезпечення освіти молоді, що дозволяють їй 

досягти високого спортивного рівня та поєднати спортивну підготовку з поглибленою 

освітою і таким способом створити для них умови для того, щоб знайти звичайну 

роботу (або для тих, хто займається спортом професійно, знайти роботу після 

закінчення їх кар’єри), розроблені з метою сприяння освіті й початковій підготовці та є 

освітніми програмами, а тому не вважаються державною допомогою відповідно до 

Угоди. 

 

(82) Отже, державна підтримка, яку надаватиме Управління у справах сім’ї, молоді та 

спорту Житомирської міської ради комунальному підприємству «Футбольний клуб 

«Полісся» Житомирської міської ради у формі субсидій та поточних трансфертів 

підприємствам (установам, організаціям) та капітальних трансфертів підприємствам 

(установам, організаціям) загальним обсягом 42 239 700 грн, відповідно до проєкту 

рішення сесії Житомирської міської ради «Про затвердження міської цільової програми 

розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2021- 2024 роки» на період із 01.01.2021 

по 31.12.2024, не спотворює та не загрожує спотворенням економічної конкуренції, 

відтак не є державною допомогою відповідно до Закону України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання».  

 

(83) Разом із тим слід зазначити, що:  

- компенсація за професійну діяльність спортсменів без урахування витрат на проїзд та 

проживання для участі в спортивних заходах не повинна становити значну частину 

(перевищувати половину) їх доходів, а в разі перевищення такої частки державна 

підтримка КП «ФК «Полісся» може містити ознаки державної допомоги; 

- підтримка має спрямовуватись на забезпечення надання КП «ФК «Полісся» 

фізкультурно-спортивних послуг.  

 

(84) 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» пунктами 2, 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 2016 року № 2-рп, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за № 501/28631, зі змінами, затвердженими 

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 у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської 

міської ради, Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

Визнати, що державна підтримка, яку надаватиме Управління у справах сім’ї, молоді та 

спорту Житомирської міської ради комунальному підприємству «Футбольний клуб 

«Полісся» Житомирської міської ради у формі субсидій та поточних трансфертів 

підприємствам (установам, організаціям) та капітальних трансфертів підприємствам 

(установам, організаціям) загальним обсягом 42 239 700 (сорок два мільйони двісті тридцять 
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дев’ять тисяч сімсот гривень), відповідно до проєкту рішення сесії Житомирської міської 

ради «Про затвердження міської цільової програми розвитку галузі фізичної культури і 

спорту на 2021 – 2024 роки» на період із 01.01.2021 по 31.12.2024, 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 

 


