
 

РІШЕННЯ  

ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ 
 

 
02 лютого 2021 р.                     Київ                    № 1-р/тк 

 

 

Про визнання підтримки суб’єкта 

 господарювання, зазначеної  

у повідомленні, такою, що не є  

державною допомогою відповідно до Закону 

 

Розглянувши повідомлення про нову індивідуальну державну допомогу Департаменту 

архітектури та містобудування Черкаської міської ради (реєстраційний номер у базі даних 

45919, вх. № 1815-ПДД/1 від 27.10.2020) (далі ‒ Повідомлення), що 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, 

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

відповідні матеріали до Повідомлення та подання Департаменту моніторингу і контролю 

державної допомоги від 25.01.2021 № 500-01/29-п, Тимчасова адміністративна колегія 

Антимонопольного комітету України 

 

ВСТАНОВИЛА: 

 

1. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ 

 

(1) Департаментом архітектури та містобудування Черкаської міської ради на Портал 

державної допомоги відповідно до статті 9 Закону України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання» (далі – Закон) було подано Повідомлення. 

 

(2) Листом № 500-118/09-15375 від 09.11.2020 (далі ‒ Запит) Комітет залишив зазначене 

Повідомлення без руху та надав Департаменту архітектури та містобудування 

Черкаської міської ради строк для надання додаткової інформації, необхідної для 

прийняття рішення.   

 

(3) Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради листом                        

вх. № 1884-ПДД/4 від 10.12.2020 (далі – Лист 1) надіслав Комітету додаткову 

інформацію до Повідомлення та листом вх. № 1885-ПДД/1 від 10.12.2020 ‒ виправлене 

повідомлення. 

 

(4) Повідомлення було прийнято до розгляду 10.12.2020. 

 

 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
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(5) Листом № 234540-01-3 від 22.12.2020 (вх. № 5-09/17263 від 28.12.2020) Департаментом 

архітектури та містобудування Черкаської міської ради надано додаткову інформацію до 

Повідомлення (далі ‒ Лист 2). 

 

(6) Листом № 23454-01-3 від 22.01.2021 (вх. № 5-09/974 від 25.01.2021) Департаментом 

архітектури та містобудування Черкаської міської ради надано додаткову інформацію до 

Повідомлення (далі ‒ Лист 3). 

 

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ 

 

2.1. Надавач підтримки 

 

(7) Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради (далі – 

Департамент, Надавач) (вул. Байди Вишневецького, 36, м. Черкаси, 18000, 

ідентифікаційний код юридичної особи 38715770). 

 

2.2. Отримувач підтримки 

 

(8) Комунальне підприємство «Черкасиінвестбуд» Черкаської міської ради» (далі –                                 

КП «Черкасиінвестбуд», Підприємство) (вул. Байди Вишневецького, 47, м. Черкаси, 

18000, ідентифікаційний код юридичної особи 22797909). 

 

2.3.  Мета (ціль) підтримки 

 

(9) Розвиток сучасної спортивної інфраструктури та забезпечення необхідних умов для 

фізичного розвитку мешканців міста Черкаси; будівництво багатофункціонального 

Палацу спорту для ігрових видів спорту (м. Черкаси, мікрорайон «Перемога-2»). 

 

2.4. Очікуваний результат 

 

(10) У зв’язку з проведенням робіт із будівництва об’єктів у сфері фізичної культури і спорту 

програма державної допомоги забезпечить вирішення проблеми з оздоровленням та 

культурним дозвіллям територіальної громади. 

 

2.5. Форма підтримки 

 

(11) Капітальні трансферти. 

 

2.6.  Обсяг підтримки 

 

(12) Згідно з інформацією, наданою в Листі 2 та Листі 3, загальний обсяг підтримки 

становить 134 331 391,6 грн, з них: 

у 2020 році – 0 грн; 

у 2021 році – 68 400 000,0 грн;  

у 2022 році – 65 931 391,6 грн. 

 

2.7.  Підстава для надання підтримки 

 

(13) Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 – 2022 

роки, затверджена рішенням Черкаської міської ради від 27.01.2020 № 2-5678, зі 

змінами, зокрема, внесеними рішенням Черкаської міської ради від 01.10.2020  

№ 2-6367.(далі – Програма). 
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(14) Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 15.05.2018 № 393 «Про 

надання функцій замовника комунальному підприємству «Черкасиінвестбуд» Черкаської 

міської ради». 

 

2.8. Тривалість підтримки 

 

(15) З 01.10.2020 по 31.12.2022. 

 

3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УМОВ НАДАННЯ ПІДТРИМКИ 

 

(16) Відповідно до Статуту КП «Черкасиінвестбуд», затвердженого рішенням Черкаської 

міської ради № 2-2483 від 01.11.2017, головною метою діяльності Підприємства є, 

зокрема, забезпечення будівництва об’єктів загальноміського призначення відповідно до 

Генерального плану забудови міста. 

 

(17) Рішенням Черкаської міської ради від 15.05.2018 № 393 «Про надання функцій 

замовника комунальному підприємству «Черкасиінвестбуд» Черкаської міської ради» 

Підприємству надано функції замовника на об’єкт «Будівництво багатофункціонального 

Палацу спорту для ігрових видів спорту (м. Черкаси, мікрорайон «Перемога-2»); 

дозволено замовити в організаціях, що мають відповідний на це дозвіл та відповідні 

ліцензії або фахівців із відповідними кваліфікаційними сертифікатами, виготовлення 

проєктно-кошторисної документації на будівництво; надано право укладати 

господарські договори щодо проєктування та будівництва об’єкта.  

 

(18) У Листі 2 зазначено, що в межах повідомленої державної підтримки витратами, які 

покриватимуться коштами цієї державної підтримки та в цілому спрямовані на 

будівництво багатофункціонального Палацу спорту для ігрових видів спорту, є: 

- авторський нагляд ‒ 671 600,00 грн; 

- експертиза ‒ 277 200,00 грн; 

- робочий проєкт ‒ 1 800 000,00 грн; 

- технічний нагляд ‒ 2 014 970,00 грн; 

- будівельні роботи ‒ 129 567 621,60 грн. 

 

(19) За інформацією Надавача, усі кошти будуть перераховані підрядним організаціям, 

визначеним відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», тобто видатки на 

покриття власних витрат КП «Черкасиінвестбуд» Програмою не передбачені.                     

КП «Черкасиінвестбуд» не отримує коштів за здійснення функції служби замовника 

(включаючи кошти на здійснення технічного нагляду), на проведення процедури 

закупівлі, формування страхового фонду документації та на оплату послуг, пов’язаних із 

виконанням будівельних робіт та введенням об’єкта в експлуатацію, як це передбачено 

пунктом 5.8.13 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.  

 

(20) Після будівництва багатофункціонального Палацу спорту для ігрових видів спорту цей 

об’єкт буде передано на баланс Департаменту освіти та гуманітарної політики 

Черкаської міської ради, якому підпорядковані заклади фізичної культури і спорту. 

 

(21) Також Надавач у Листі 3 зазначив, що стосовно об’єкта «Багатофункціональний Палац 

спорту для ігрових видів спорту (м. Черкаси, мікрорайон «Перемога-2») Програмою 

передбачені такі заходи, як «Будівництво мережі теплопостачання для об’єкта 

«Будівництво багатофункціонального Палацу спорту для ігрових видів спорту, 

м. Черкаси, мікрорайон Перемога-2 по вул. Олени Теліги та вул. Академіка Корольова»», 

«Будівництво водопровідної мережі: водопостачання для об’єкта «Будівництво 
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багатофункціонального Палацу спорту для ігрових видів спорту, м. Черкаси, мікрорайон 

Перемога-2 по вул. Олени Теліги та вул. Академіка Корольова»»; «Будівництво 

водопровідної мережі: водовідведення  для об’єкта «Будівництво багатофункціонального 

Палацу спорту для ігрових видів спорту, м. Черкаси, мікрорайон Перемога-2 по 

вул. Олени Теліги та вул. Академіка Корольова»», «Будівництво мережі  

електропостачання для об’єкта «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту для 

ігрових видів спорту, м. Черкаси, мікрорайон Перемога-2 по вул. Олени Теліги та 

вул. Академіка Корольова»». Повідомлення про нову державну допомогу щодо 

зазначених заходів буде подано Комітету окремо, після визначення підприємства ‒  

замовника будівництва. 

 

(22) З інформації у Листі 3, а саме з додатка до експертного звіту № 00-1507-18/ЦБ щодо 

розгляду проєктної документації за проєктом «Будівництво багатофункціонального 

Палацу спорту для ігрових видів спорту, м. Черкаси, мікрорайон «Перемога-2» по 

вул. Олени Теліги та вул. Академіка Корольова, вбачається, що в будівлі 

багатофункціонального Палацу спорту будуть проводитися змагання місцевого, 

національного та міжнародного рівнів із різних видів спорту, громадські культурно-

видовищні заходи, а також регулярні тренування з деяких видів спорту.  

У центральній частині першого поверху будівлі буде розташовано багатосвітловий 

універсальний зал із спортивною ареною та трибунами для глядачів на 3000 місць.  

Трансформація трибун дозволятиме проводити спортивні змагання та тренування із семи 

видів спорту (баскетбол, волейбол, мініфутбол гандбол, бокс, бадмінтон, боротьба), 

концерти, видовищні заходи, тематичні виставки.  

 

(23) Отже, після введення в експлуатацію багатофункціонального Палацу спорту для ігрових 

видів спорту цей об’єкт може здійснювати фінансово-господарську та економічну 

діяльність, зокрема, у частині надання послуг у сфері фізичної культури та спорту, 

мистецтва тощо. 

 

(24) Варто врахувати, що наразі детальна інформація щодо такої діяльності Палацу спорту 

невідома, тобто оцінка заходу підтримки, що стосується питання визначення оператора 

інфраструктури багатофункціонального Палацу спорту для ігрових видів спорту, буде 

здійснюватися після подання Надавачем державної допомоги відповідного повідомлення 

про нову державну допомогу у встановленому законодавством порядку. 

 

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 

4.1. Сфера державної допомоги  

 

(25) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону 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. 

 

(26) 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. 

 

4.2. Сфера фізичної культури і спорту 

 

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

розвиток фізичної культури і спорту. 

 

(28) Пункт 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» встановлює, що виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються 

питання щодо затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку 

відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань 

місцевого самоврядування. 

 

(29) Відповідно до пункту 9 частини першої статті 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів міських рад належить 

створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання 

населення та в місцях масового відпочинку. 

 

(30) Відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» 

фізкультурно-оздоровчі заклади (центри, комплекси, клуби, студії тощо) − заклади 

фізичної культури і спорту, які здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність. 

 

(31) Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють діяльності 

фізкультурно-оздоровчих закладів шляхом надання організаційної, методичної та іншої 

допомоги (частина четверта статті 15 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»). 

 

(32) Згідно з частиною п’ятою статті 15 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» 

фінансування діяльності фізкультурно-оздоровчих закладів може здійснюватися за 

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

 

(33) При цьому частиною першою статті 27 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» 

встановлено обов’язок місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування забезпечувати умови для фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем 

проживання та відпочинку громадян. 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. 

 

(34) 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. 

 

5. ВИЗНАЧЕННЯ НАЛЕЖНОСТІ ЗАХОДУ ПІДТРИМКИ ДО ДЕРЖАВНОЇ 

ДОПОМОГИ 

 

5.1. Надання підтримки суб’єкту господарювання 
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(35) 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. 

   

(36) Відповідно до Статуту КП «Черкасиінвестбуд» Підприємство: 

- є комерційним та діє з метою отримання прибутку (пункт 1.5 Статуту); 

- здійснює свою діяльність на принципах господарського розрахунку, власного 

комерційного ризику, бюджетного фінансування цільових програм, прийнятих 

Черкаською міською радою, з правом найму працівників (пункт 1.6 Статуту); 

- є юридичною особою з моменту державної реєстрації, набуває прав юридичної особи, 

має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банку, печатки, 

штампи, бланки зі своїм найменуванням (пункт 1.8 Статуту). 

 

(37) Отже, КП «Черкасиінвестбуд» є суб’єктом господарювання в розумінні Закону. 

 

5.2. Надання підтримки за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів 

 

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

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

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

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

Автономній Республіці Крим, управління яким здійснює Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим. 

 

(39) Відповідно до інформації, наданої в Повідомленні, фінансування здійснюється за 

рахунок коштів бюджету міста Черкаси, тобто за рахунок місцевих ресурсів, у розумінні 

Закону. 

 

5.3. Створення переваг для виробництва окремих видів товарів чи провадження 

окремих видів господарської діяльності 

 

(40) 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. 

 

(41) 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.  

 

(42) При цьому будь-яка компенсація витрат, пов’язаних із виконанням нормативних 

обов’язків, передбачає надання переваги відповідному суб’єкту господарювання (пункт 

69 зазначеного Повідомлення).   
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(43) 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.  

 

(44) 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. 

 

(45) Відповідно до наданої Департаментом інформації весь обсяг (100 %)  повідомленої 

підтримки буде перерахований підрядним організаціям.  

Видатки на покриття витрат Підприємства не передбачені, збудований 

багатофункціональний Палац спорту для ігрових видів спорту буде передано на баланс 

Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. 

 

(46) Отже, державна підтримка на виконання заходів Програми щодо будівництва 

багатофункціонального Палацу спорту для ігрових видів спорту, яка в повному обсязі 

буде перерахована підрядним організаціям, визначатиметься на мінімально можливому 

рівні, тобто за звичайних ринкових умов, з огляду на те, що буде проведено процедури 

торгів, що є конкурентними (усі зацікавлені учасники, які відповідають умовам, можуть 

взяти участь у процесі), прозорими (усі зацікавлені учасники мають право на отримання 

належної інформації на кожному етапі процедури торгів), недискримінаційними (у 

випадку наявності підстав вважати процедуру 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 

КП «Черкасиінвестбуд», а також для виробництва окремих видів товарів чи провадження 

окремих видів господарської діяльності. 

 

5.4. Спотворення або загроза спотворення економічної конкуренції 

 

(47) 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. 

 

(48) 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. 

 

(49) 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. 
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(50) Оскільки підтримка КП «Черкасиінвестбуд» у повному обсязі буде перерахована 

підрядним організаціям, що обираються через тендерну процедуру, Підприємство не 

буде займатися фінансово-господарською та економічною діяльністю Палацу спорту, 

надання такої підтримки не спотворює і не може спотворювати економічну конкуренцію.    

 

5.5. Віднесення повідомленої фінансової підтримки до державної допомоги 

 

(51) Отже, підтримка Департаменту КП «Черкасиінвестбуд», яка в повному обсязі буде 

перерахована підрядним організаціям, у формі капітальних трансфертів, та яка надається 

на будівництво багатофункціонального Палацу спорту для ігрових видів спорту, що буде 

переданий на баланс Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської 

ради, не створює переваг для виробництва окремих видів товарів чи провадження 

окремих видів господарської діяльності, не спотворює і не може спотворювати 

економічну конкуренцію, відтак не є державною допомогою відповідно до Закону. 

 

(52) Разом із цим з інформації від Надавача вбачається, що після введення в експлуатацію 

багатофункціонального Палацу спорту для ігрових видів спорту цей об’єкт може 

здійснювати фінансово-господарську та економічну діяльність, зокрема, у частині 

надання послуг у сфері фізичної культури та спорту, мистецтва тощо.  

Тобто, надання можливості суб’єктам господарювання (незалежно від виду речового 

права на цей об’єкт, наприклад, право власності чи інше речове право, похідне від права 

власності, зокрема, право господарського відання, право оперативного управління, право 

користування (оренди) будівлею (її окремою частиною), що виникає на підставі 

договору оренди будівлі (її окремої частини) тощо) використовувати 

багатофункціональний Палацу спорту для ігрових видів спорту з метою пропозиції 

та/або реалізації товарів на ринку для одержання доходу від такої реалізації може 

містити ознаки державної допомоги, а тому потребуватиме повідомлення Комітету у 

встановленому законодавством порядку. 

 

(53) Отже, надавач державної допомоги під час розробки нормативно-правового чи 

розпорядчого документа, яким буде визначатися оператор (тобто суб’єкт 

господарювання, який безпосередньо використовуватиме об’єкт інфраструктури 

для надання послуг кінцевим споживачам, або суб’єкт(и) господарювання, який(і) 

отримує(ють) такий об’єкт від власника в експлуатацію, концесію або оренду з 

метою використання та управління об’єктом) багатофункціонального Палацу 

спорту для ігрових видів спорту, зобов’язаний подати Комітету повідомлення про 

нову державну допомогу у встановленому законодавством порядку. 

 

 

(54) 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 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, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за № 501/28631 (зі змінами),  на підставі 
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інформації, наданої Департаментом архітектури та містобудування Черкаської міської ради, 

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

Визнати, що підтримка Департаменту архітектури та містобудування Черкаської 

міської ради, яка надається комунальному підприємству «Черкасиінвестбуд» Черкаської 

міської ради» у формі капітальних трансфертів та в повному обсязі буде перерахована 

підрядним організаціям, що обираються через тендерну процедуру, на підставі Програми 

соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 – 2022 роки, 

затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 27.01.2020 № 2-5678, зі змінами, 

внесеними, зокрема, рішенням Черкаської міської ради від 01.10.2020 № 2-6367, та рішення 

Черкаської міської ради від 15.05.2018 № 393 «Про надання функцій замовника 

комунальному підприємству «Черкасиінвестбуд» Черкаської міської ради» на будівництво 

багатофункціонального Палацу спорту для ігрових видів спорту (м. Черкаси, мікрорайон 

«Перемога-2»), що буде переданий на баланс Департаменту освіти та гуманітарної політики 

Черкаської міської ради, на період з 01.10.2020 по 31.12.2022 у сумі 134 331 391,6 (сто 

тридцять чотири мільйони триста тридцять одна тисяча триста дев’яносто одна гривня 

шістдесят копійок) 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 Колегії         О. ПІЩАНСЬКА 

 

 


