
 

РІШЕННЯ 
 

 
11  лютого 2021 р.        Київ       № 103-р 

 

 

 

 

Про результати розгляду справи  

про державну допомогу 

 

 

За результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу, надісланого 

Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської 

ради на Портал державної допомоги за реєстраційним номером у базі даних 35528 

(вх. № 1456-ПДД/1 від 05.05.2020), розпорядженням заступника Голови Антимонопольного 

комітету України ‒ державного уповноваженого від 21.08.2020 № 06/232-р розпочато розгляд 

справи про державну допомогу № 500-26.15/70-20-ДД для проведення поглибленого аналізу 

допустимості державної допомоги для конкуренції. 

 

Антимонопольний комітет України (далі ‒ Комітет), розглянувши матеріали справи про 

державну допомогу № 500-26.15/70-20-ДД та подання з попередніми висновками у справі 

від 29.01.2021 № 500-26.15/70-20-ДД/38-спр,  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

1. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВИ 

 

(1) Листом від 29.04.2020 № 711 Управлінням житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Бердянської міської ради на Портал державної допомоги було 

подано повідомлення про нову державну допомогу в порядку, передбаченому статтею 9 

Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» за реєстраційним 

номером у базі даних 35528 (вх. № 1456-ПДД/1 від 05.05.2020) (далі − Повідомлення). 

 

(2) Відповідно до пункту 11 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про 

нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, 

затвердженого розпорядженням Комітету від 04.03.2016 № 2-рп, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за  № 501/28631 (зі змінами), Комітетом було 

надіслано лист від 19.05.2020 № 500-118/06-7193 про надання додаткової інформації. 

 

(3) З метою усунення недоліків та надання запитаної інформації Управлінням житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради надіслано 

листи (вх. № 1590-ПДД/4 від 26.06.2020, № 1591-ПДД/1 від 26.06.2020) (далі – Листи). 

 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
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(4) З метою проведення поглибленого аналізу допустимості державної допомоги для 

конкуренції відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання» розпорядженням державного уповноваженого 

Комітету від 21.08.2020 № 06/232-р розпочато розгляд справи про державну допомогу 

№ 500-26.15/70-20-ДД. 

 

(5) Листом Комітету № 500-26.15/06-11673 від 25.08.2020 Управлінню житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради надіслано 

копію розпорядження про початок розгляду справи, листом № 500-26.15/06-12902 

від 22.09.2020 запитано інформацію, необхідну для розгляду справи (далі ‒ Вимога). 

 

(6) У відповідь на Вимогу Управління житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Бердянської міської ради надало лист № 1558 від 15.10.2020 (вх. № 5-06/14932 

від 16.11.2020) (далі ‒ Лист 1 у справі). 

 

(7) Також листом від 01.12.2020 № 1724 (вх. № 5-06/16113 від 07.12.2020) (далі – Лист 2 

у справі), листом від 31.12.2020 № 1866 (вх. № 5-06/290 від 11.01.2021) (далі – Лист 3 

у справі) та листом від 20.01.2021 № 96 (вх. № 5-06/1796 від 09.02.2021) (далі – Лист 4 у 

справі) Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Бердянської міської ради надано додаткову інформацію для розгляду справи. 

 

(8) Листами Комітету № 500-26.15/06-1500 від 29.01.2021 та № 500-26.15/06-1501 

від 29.01.2021 комунальному підприємству «Бердянськекотранс» Бердянської міської 

ради та Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Бердянської міської ради, відповідно, було направлено копії подання з попередніми 

висновками № 500-26.15/70-20-ДД/38-спр у справі про державну допомогу 

№ 500-26.15/70-20-ДД. 

 

(9) Листом від 04.02.2021 № 177 (вх. № 5-06/1797 від 09.02.2021) Управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради та листом 

від 04.02.2021 № 52 (вх. № 8-06/1798 від 09.02.2021) комунальне підприємство 

«Бердянськекотранс» Бердянської міської ради надали відповіді на зазначені вище листи. 

 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДТРИМКУ 

 

2.1. Надавач підтримки 

 

(10) Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської 

міської ради (далі ‒ Надавач, Управління) (пл. Єдності, 2, м. Бердянськ, Запорізька обл., 

71118, ідентифікаційний код юридичної особи 25969699). 

 

2.2. Отримувач підтримки 

 

(11) Комунальне підприємство «Бердянськекотранс» Бердянської міської ради (далі – 

Отримувач, КП «Бердянськекотранс» БМР, Підприємство) (вул. Земська, 38,  

м. Бердянськ, Запорізька обл., 71100, ідентифікаційний код юридичної особи 32687696). 

 

2.3. Мета (ціль) підтримки 

 

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

здійснення комплексу заходів, що сприятимуть забезпеченню збирання, розділення, 

перевезення, сортування, оброблення, утилізації та захоронення побутових відходів та 
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обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє середовище і здоров’я людини.  

 

2.4. Очікуваний результат 

 

(13) Створення комфортних умов життя та відпочинку мешканців і гостей курортного міста 

Бердянська, забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки, впровадження заходів 

щодо організації роботи полігону побутових відходів відповідно до встановлених цілей 

державної політики в частині розробки заходів щодо приведення полігону у 

відповідність з екологічними вимогами. 

 

2.5. Форма підтримки 

 

(14) Підтримка надається за рахунок коштів місцевого бюджету Бердянської міської 

об’єднаної територіальної громади Запорізької області. 

 

(15) Формою надання підтримки є поточні та капітальні видатки на здійснення заходів у 

сфері поводження з побутовими відходами. 

 

2.6.  Обсяг підтримки 

 

(16) Загальний обсяг підтримки становить 20 414,937 тис. грн, з них: 

за напрямом «Розробка норм надання послуг з вивезення побутових відходів», які будуть 

встановлені рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради, – 46,137 тис. грн; 

за напрямом «Забезпечення благоустрою» у 2022 році – 711,6 тис. грн; 

за напрямом «Захоронення побутових відходів» протягом 2020 – 2022 років – 

19 657,2 тис. грн. 

 

2.7. Підстава для надання підтримки 

 

(17) Програма поводження з твердими побутовими відходами на 2020-2022 роки, 

затверджена рішенням Бердянської міської ради від 29.10.2020 № 38 (далі ‒ Програма). 

 

2.8. Тривалість підтримки 

 

(18)  Оскільки Програма, на підставі якої надається державна підтримка Підприємству, 

затверджена 29.10.2020, а термін її дії – до 2022 року, строком надання державної 

підтримки є період з 29.10.2020 по 31.12.2022.   

 

3. ІНФОРМАЦІЯ, ОТРИМАНА ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СПРАВИ 

 

(19) Отримувачем підтримки відповідно до Програми є КП «Бердянськекотранс» БМР. 

Згідно з пунктом 1.1 Статуту КП «Бердянськекотранс» БМР, затвердженого рішенням 

Бердянської міської ради від 24.09.2020 № 33, КП «Бердянськекотранс» БМР створено 

згідно з чинним законодавством України, на підставі рішення Бердянської міської ради 

від 12.06.2003 № 62 «Про створення комунального підприємства», засновано на 

комунальній власності територіальної громади міста Бердянська (далі ‒ Засновник). 

Підприємство підпорядковане Засновнику, підконтрольне та підзвітне уповноваженим 

органам Засновника (пункт 1.2 Статуту).  

 

(20) У Повідомленні Надавач зазначив, що Управління як головний розпорядник бюджетних 

коштів щомісячно відшкодовуватиме витрати КП «Бердянськекотранс» БМР, пов’язані з 

реконструкцією (матеріально-технічним оснащенням) міського полігону твердих 
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побутових відходів (далі ‒ ТПВ) на підставі кошторисів, розрахунків, актів виконаних 

робіт та послуг.  

 

(21) Також, крім фінансування заходів із забезпечення захоронення побутових відходів, 

повідомлена державна підтримка спрямовуватиметься на забезпечення благоустрою 

(витрати спрямовуватимуться на придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ 

на території загального користування) та розробку норм надання послуг із вивезення 

побутових відходів, які будуть встановлені рішенням виконавчого комітету Бердянської 

міської ради, що підтверджується Листом 1 у справі. 

 

(22) За інформацією в Листах, відповідно до рішення Бердянської міської ради від 31.03.2014 

№ 5 КП «Бердянськекотранс» БМР було надано в постійне користування земельну 

ділянку площею 16,4700 га, розташовану за адресою Мелітопольське шосе, для 

розміщення, обслуговування та експлуатації полігону твердих побутових відходів. 

(23) Також Надавач повідомив, що вартість послуг із вивезення та захоронення побутових 

відходів Отримувач розраховував на підставі Порядку формування тарифів на послуги з 

поводження з твердими побутовими відходами, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.07.2006 № 1010. На підставі статті 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» рішенням виконавчого комітету Бердянської міської 

ради від 12.03.2019 № 103 КП «Бердянськекотранс» БМР як виконавцю послуг з 

вивезення твердих побутових відходів (на підставі рішення Бердянської міської ради  

від 22.12.2018 № 11) були встановлені тарифи на послуги з вивезення твердих побутових 

відходів: 

- для населення та бюджетних установ – 82,57 грн/м
3
; 

- для інших споживачів – 86,32 грн/м
3
. 

 

(24) Тариф на послуги із захоронення твердих побутових відходів Отримувачу встановлено 

рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 08.04.2014 № 141 (на рівні 

попередньо встановленого рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради 

від 02.03.2010 № 94): 

- для населення, бюджетних установ та комунальних підприємств – 4,8 грн/м
3
; 

- для інших споживачів – 5,26 грн/м
3
. 

 

(25) Отже, тариф на послуги із захоронення побутових відходів не переглядався протягом 

тривалого періоду. 

 

(26) Згідно з рішенням Бердянської міської ради від 22.12.2018 № 11 «Про визначення на 

конкурсних засадах осіб, які здійснюють вивезення побутових відходів на території 

міста Бердянська» Отримувач має право надавати послуги з вивезення твердих 

побутових відходів до 22.12.2023. 

 

(27) Фінансування заходів Програми дозволить вирішити проблему міста щодо санітарної 

безпеки та підвищення рівня благоустрою території, створення більш комфортних умов 

проживання мешканців міста й відпочинку його гостей. Без отримання державної 

підтримки у вигляді фінансування витрат на створення сучасної системи поводження з 

відходами в місті (реконструкція, переоснащення міського полігону ТПВ, придбання 

сучасної техніки та обладнання, достатньої кількості контейнерів тощо) 

КП «Бердянськекотранс» БМР не зможе забезпечити створення сучасного, екологічно 

безпечного полігону твердих побутових відходів, що може привести до:  

- негативного впливу на довкілля; 

- погіршення мікроклімату в місті та порушення благоустрою; 
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- невідповідності міста Бердянська статусу курортного міста державного значення, 

присвоєного місту Законом України «Про оголошення природних територій міста 

Бердянська Запорізької області курортом державного значення». 

(28) Згідно з інформацією в Листі 1 у справі кошти державної підтримки будуть використані за 

такими напрямами: 

 

Напрями використання 

державної допомоги 

Сума, тис. грн Назва заходу, техніки, 

обладнання 

2020 рік 

Розробка норм 

Актуалізація норм надання 

послуг із вивезення 

побутових відходів, які 

будуть встановлені рішенням 

виконавчого комітету 

Бердянської міської ради 

46,137 

Розробка норм надання послуг із 

вивезення побутових відходів, 

які будуть встановлені рішенням 

виконавчого комітету 

Бердянської міської ради 

(закупівля відповідно до Закону 

України «Про публічні закупівлі» 

шляхом проведення конкурсних 

торгів через систему «ProZorro») 

 Всього        46,137  

Забезпечення захоронення побутових відходів 

Облаштування полігону ТПВ 

відповідно до вимог п. 2 

«Розміщення полігонів ТПВ» 

ДБН В.2.4-2-2005 Полігони 

твердих побутових відходів. 

Основні положення 

проєктування (далі – ДБН 

В.2.4-2-2005); п. 60 

Земельного кодексу України; 

п. п. 88, 90 Водного кодексу 

України та п. 35 Закону 

України «Про землеустрій» 

180,0 

Проведення інвентаризації 

земельних ділянок, наданих для 

розміщення полігону ТПВ та 

сортувального цеху (закупівля 

відповідно до Закону України 

«Про публічні закупівлі» шляхом 

проведення конкурсних торгів 

через систему «ProZorro») 

Облаштування полігону ТПВ 

відповідно до вимог п. 2.6 

Правил експлуатації 

полігонів ТПВ, затверджених 

наказом Міністерства 

житлово-комунального 

господарства України 

від 01.12.2010 № 435 (далі – 

Наказ № 435) 

20,0 

Придбання вишки для 

візуального контролю виду 

відходів, що завозяться (буде 

придбано через «ProZorro 

Market», встановлюватиметься 

самостійно Отримувачем) 

Облаштування полігону ТПВ 

відповідно до  п. 3.27 Наказу 

№ 435 10,0 

Встановлення реперів висотою 

до 3 м (буде придбано через 

«ProZorro Market», 

встановлюватиме самостійно 

Отримувач) 

Облаштування полігону ТПВ 

відповідно до вимог п. 2.11 

наказу Міністерства 

будівництва, архітектури та 

5,0 

Придбання спеціальних приладів 

радіометричного контролю (буде 

придбано через «ProZorro 

Market», встановлюватиме 
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Напрями використання 

державної допомоги 

Сума, тис. грн Назва заходу, техніки, 

обладнання 

житлово-комунального 

господарства України 

від 10.01.2006 № 5 «Про 

затвердження Рекомендацій з 

удосконалення експлуатації 

діючих полігонів та звалищ 

твердих побутових відходів» 

(далі – Наказ №5) та п. 2.7 

Наказу № 435 

самостійно Отримувач) 

Облаштування полігону ТПВ 

відповідно до вимог п. 4.14 

Наказу № 5 

8,0 

Встановлення спеціального 

звукового та біоакустичного 

обладнання для відлякування 

птахів (буде придбано через 

«ProZorro Market», 

встановлюватиме самостійно 

Отримувач) 

 Всього       223,0  

2021 рік 

Забезпечення захоронення побутових відходів 

Облаштування полігону ТПВ 

відповідно до вимог п. 2.2 

Наказу № 435 

150,0 

Придбання та встановлення 

автомобільних ваг для обліку 

кількості усіх видів відходів, що 

надходять на полігон побутових 

відходів (закупівля відповідно до 

Закону України «Про публічні 

закупівлі» шляхом проведення 

конкурсних торгів через систему 

«ProZorro») 

Облаштування полігону ТПВ 

на виконання вимог п. 2.2 

Наказу № 435; п. п. 3.15, 3.51 

ДБН В.2.4-2-2005 
920,0 

Придбання суцільної огорожі, що 

забезпечить в’їзд транспортних 

засобів на полігон побутових 

відходів лише через КПП 

(закупівля відповідно до Закону 

України «Про публічні закупівлі» 

шляхом проведення конкурсних 

торгів через систему «ProZorro») 

Облаштування полігону ТПВ 

50,0 

Оновлення спостережних 

свердловин із метою контролю за 

станом підземних вод (закупівля 

відповідно до Закону України 

«Про публічні закупівлі» шляхом 

проведення конкурсних торгів 

через систему «ProZorro») 

Облаштування полігону ТПВ 

відповідно до вимог п. 3.20 

Наказу № 435 
5747,0 

Облаштування під’їзних шляхів, 

спеціальних карт із твердим 

покриттям для розвантаження 

великогабаритних транспортних 

засобів (закупівля відповідно до 

Закону України «Про публічні 
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Напрями використання 

державної допомоги 

Сума, тис. грн Назва заходу, техніки, 

обладнання 

закупівлі» шляхом проведення 

конкурсних торгів через систему 

«ProZorro») 

 Всього        6 867,0  

2022 рік 

Забезпечення благоустрою 

Забезпечення санітарної 

безпеки та задовільного 

естетичного вигляду окремих 

територій загального 

користування міста 
711,6 

Придбання контейнерів для 

роздільного збирання ТПВ на 

території загального 

користування (закупівля 

відповідно до Закону України 

«Про публічні закупівлі» шляхом 

проведення конкурсних торгів 

через систему «ProZorro») 

 Всього       711,6  

Забезпечення захоронення побутових відходів 

Розроблення проєкту 

реконструкції полігону 

побутових  відходів, у тому 

числі санітарно-технічного 

паспорта полігону 

побутових  відходів 

5 000,0 Розроблення проєкту 

реконструкції полігону 

побутових відходів, у тому числі 

санітарно-технічного паспорта 

полігону побутових  відходів 

(закупівля відповідно до Закону 

України «Про публічні закупівлі» 

шляхом проведення конкурсних 

торгів через систему «ProZorro») 

Облаштування полігону 

ТПВ з урахуванням вимог 

п. 3.14 ДБН В.2.4-2-2005 

100,0 

Улаштування гідротехнічних 

споруд від затоплення зливовими 

та талими водами (закупівля 

відповідно до Закону України 

«Про публічні закупівлі» шляхом 

проведення конкурсних торгів 

через систему «ProZorro») 

Облаштування полігону 

ТПВ з урахуванням вимог 

п. 4.2 Наказу № 435 та 

п. 2.28 Наказу № 5 

50,0 

Улаштування приміщень (боксів) 

або спеціально відведених 

майданчиків 

для зберігання машини і 

механізмів, що обслуговують 

полігон побутових відходів 

(закупівля відповідно до Закону 

України «Про публічні закупівлі» 

шляхом проведення конкурсних 

торгів через систему «ProZorro») 

Облаштування полігону 

ТПВ з урахуванням вимог  

п. 3.14, 3.21, 3.105, 3.114 

ДБН В.2.4-2-2005 100,0 

Розроблення заходів щодо 

улаштування дренажної системи 

для збирання та відведення 

фільтрату (у тому числі 

будівництво накопичувача для 

збирання фільтрату) (закупівля  

відповідно до Закону України 
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Напрями використання 

державної допомоги 

Сума, тис. грн Назва заходу, техніки, 

обладнання 

«Про публічні закупівлі» шляхом 

проведення конкурсних торгів 

через систему «ProZorro») 

Облаштування полігону 

ТПВ та забезпечення його 

ефективного й безпечного 

функціонування для 

виконання вимог п. 4.10 

Наказу № 5 55,0 

Розроблення та впровадження 

системи збирання та вилучення 

біогазу (у тому числі 

встановлення металевих 

вертикальних труб із 

заглибленням їх перфорованої 

частини) (закупівля  відповідно 

до Закону України «Про публічні 

закупівлі» шляхом проведення 

конкурсних торгів через систему 

«ProZorro») 

Облаштування полігону 

ТПВ на виконання вимог 

п. 3.45, 3.53 ДБН В.2.4-2-

2005 628,0 

Вжиття заходів щодо проведення 

електричних мереж на території 

полігону ТПВ (закупівля  

відповідно до Закону України 

«Про публічні закупівлі» шляхом 

проведення конкурсних торгів 

через систему «ProZorro») 

Забезпечення ефективного 

функціонування полігону 

ТПВ та забезпечення 

відповідності його 

облаштування вимогам п. 4.1 

Наказу № 435 

6 634,2 

Придбання спеціалізованої 

техніки (закупівля  відповідно до 

Закону України «Про публічні 

закупівлі» шляхом проведення 

конкурсних торгів через систему 

«ProZorro») 

 Всього      12 567,2  

 

(29) Програмою передбачено придбання спеціалізованої техніки (бульдозера, катка-

ущільнювача, компактора «овеча нога», екскаватора, скрепера, поливально-мийної 

машини), яку буде використовувати Отримувач виключно для виконання Програми 

щодо створення умов, які сприятимуть забезпеченню цивілізованого поводження з 

твердими побутовими відходами та обмеженню їх шкідливого впливу на навколишнє 

природне середовище і здоров’я людини. 

 

(30) У Листі 1 у справі вказано, що зазначену вище спецтехніку Отримувач 

використовуватиме для виконання Програми та не використовуватиме для участі в 

конкурсі на вивезення побутових відходів, оскільки вона призначена виключно для робіт 

на полігоні твердих побутових відходів, тобто для захоронення відходів. 

 

(31) Також Отримувач не братиме участі в тендерах на послуги із залученням зазначеної 

спеціалізованої техніки за межами компетенції Бердянської міської об’єднаної 

територіальної громади Запорізької області. 

 

(32) Згідно з Листом 1 у справі окремий перелік закупівель Отримувач проводитиме через 

систему «ProZorro», бюджетне фінансування буде надаватися виключно за результатами 

проведення торгів. Тобто, запланована державна підтримка спрямовуватиметься на 

придбання матеріальних активів та інших необоротних активів. 
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(33) Пропозицій (листів, звернень) від суб’єктів господарювання щодо можливості виконання 

відповідних робіт та послуг у рамках Програми до виконавчого комітету Бердянської 

міської ради не надходило. 

 

(34) Надавач повідомив, що Отримувач здійснює ведення окремих рахунків та розподіл 

доходів і витрат, забезпечує запобігання витрачанню державної підтримки на інші види 

господарської діяльності.  

Щоб унеможливити використання іншого інвентарю та матеріалів, що будуть 

придбаватися за бюджетні кошти, при наданні платних послуг, на підприємстві 

проводиться попередільний бухгалтерський облік розподілу доходів та витрат за кожним 

видом діяльності в розрізі окремих банківських рахунків та кореспонденції 

бухгалтерських рахунків. 

 

(35) У Листі 2 у справі Управління зазначило, що попередільний облік витрат є одним з 

визнаних обліків витрат і калькулювання собівартості та засобів організації 

документування і відображення виробничих витрат, які дозволяють визначити фактичну 

собівартість продукції (робіт, послуг) та отримати необхідну інформацію для контролю 

за процесом формування собівартості. 

 

(36) При попередільному методі обліку витрати на виробництво робіт, послуг обліковують за 

статтями витрат, а саме: 

- прямі витрати відображають у поточному обліку за переділами виходячи з фактичних 

прямих витрат за окремими видами виконаних робіт, послуг; 

- загальновиробничі витрати розподіляють між видами послуг за вибраним методом як 

співвідношення нарахованого фонду оплати праці основних працівників виробництва 

до загальновиробничих витрат. 

 

(37) Відповідно до пункту 17 наказу КП «Бердянськекотранс» БМР від 02.01.2020 № 01 «Про 

організацію бухгалтерського обліку та облікової політики» (зі змінами) для узагальнення 

інформації про витрати Підприємства за елементами застосовуються бухгалтерські 

розрахунки класу 9 плану розрахунків: 

- рахунок 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг», який поєднує в собі рахунок 

23 «Виробництво» та 91«Загальновиробничі витрати»; 

- рахунок 92 «Адміністративні витрати»; 

- рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності». 

Узагальнення обсягів витрат на Підприємстві за цими рахунками відбувається шляхом їх 

накопичення з первинних документів у розрізі синтетичного й аналітичного обліку, що 

дає можливість перевіряти взаємозв’язок всіх господарських операцій шляхом звірки 

синтетичного й аналітичного обліку, контролювати повноту і правильність їх 

відображення в обліку. 

 

(38) Кошти, отримані за цільовим призначенням, Підприємство обліковує  за 

кореспонденцією рахунків Д-т 31 «Рахунки в банках» К-т 48 «Цільове фінансування і 

цільові надходження». 
 

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 

4.1. Сфера державної допомоги 

 

(39) 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 
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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. 

 

(40) 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. 

 

4.2. Надання державної підтримки на утримання об’єктів благоустрою 

 

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

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

рад належить організація благоустрою та здійснення контролю за станом благоустрою 

населених пунктів. 

 

(42) Відповідно до частини першої статті 10 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів» до повноважень сільських, селищних і міських рад у сфері благоустрою 

населених пунктів, зокрема, належить: 

- затвердження місцевих програм та заходів із 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). 

 

(43) Відповідно до частини другої статті 10 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів» до повноважень виконавчих органів сільських, селищних і міських рад у сфері 

благоустрою населених пунктів, зокрема, належить: 

- забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів із благоустрою 

населених пунктів; 

- організація місць відпочинку для населення. 

 

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

пунктів» до об'єктів благоустрою населених пунктів, зокрема, належать: території 

загального користування: парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та 

відпочинку, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, 

національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; 

пам'ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; 

вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі; 

кладовища; інші території загального користування; прибудинкові території. 

 

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

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати 

підприємства для утримання об’єктів благоустрою державної та комунальної 

власності; 

- підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання і своєчасний 

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

залучати для цього інші підприємства, установи та організації; 
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- 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. 

 

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

пунктів» фінансування місцевих програм з благоустрою населених пунктів проводиться 

за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів. 

 

(47) Відповідно до частини першої статті 21 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів» елементами (частинами) об’єктів благоустрою є, зокрема, зелені насадження в 

парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального 

користування; комплекси та об'єкти монументального мистецтва, декоративні фонтани і 

басейни, штучні паркові водоспади; будівлі та споруди системи інженерного захисту 

територій. 

 

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

благоустроєм вважається проведення на визначеній території населеного пункту 

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

улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями для 

безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, 

встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на 

поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, покращання її 

естетичного вигляду. 

 

4.3. Послуги, що становлять загальний економічний інтерес 

 

(49) Згідно з пунктом 14 частини першої статті 1 Закону послуги, що становлять загальний 

економічний інтерес (далі – ПЗЕІ), – послуги, пов’язані із задоволенням особливо 

важливих загальних потреб громадян, що не можуть надаватися на комерційній основі 

без державної підтримки. 

 

(50) Відповідно до пункту 2 частини другої статті 3 Закону, дія цього Закону не поширюється 

на підтримку господарської діяльності, пов’язаної з наданням ПЗЕІ, у частині 

компенсації обґрунтованих витрат на надання таких послуг. 

 

(51) Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 420, із змінами, 

внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1141 від 27.12.2018, 

послуги з вивезення побутових відходів, послуги з поводження з побутовими відходами 

належать до послуг, що становлять загальний економічний інтерес. 

 

(52) 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 (далі ‒ Суд), а також відповідне вторинне 

законодавство, рамкові положення, керівні принципи та інші чинні адміністративні акти 

Європейського Союзу. 
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(53) Згідно з пунктом «с» додатка XXІІІ до розділу 10 Угоди ПЗЕІ визначені як «економічна 

діяльність, яку органи влади визначають як особливо важливу для громадян, і яка не 

може здійснюватися (або могла б здійснюватися за інших умов) без державного 

втручання. Така діяльність повинна виявляти особливий характер порівняно із загальним 

економічним інтересом інших видів економічної діяльності». 

 

(54) Згідно зі статтею 263 (4) Угоди Сторони протягом п’яти років з дати набрання чинності 

Угодою мають забезпечити, щоб фінансова та організаційна структура будь-якого 

підприємства, яке користується спеціальним чи виключним правом, наданим Україною 

або державою-членом Європейського Союзу, або є вповноваженим на надання ПЗЕІ, і 

яке отримує компенсацію за надання публічних послуг у будь-якій формі щодо такої 

послуги, була коректно відображена в окремих бухгалтерських рахунках таким чином, 

щоб чітко відстежувалось таке: 

- витрати та доходи, пов’язані з усіма товарами або послугами, щодо яких підприємству 

надано спеціальне або виключне право, або усіма послугами, які мають загальний 

економічний інтерес та які підприємство вповноважене надавати, і, з іншого боку, 

витрати та доходи, пов’язані з кожним іншим окремим товаром або послугою, щодо 

яких підприємство здійснює діяльність; 

- повна інформація щодо методів, відповідно до яких витрати та доходи призначаються 

або розподіляються за різними видами діяльності. Ці методи мають базуватися на 

принципах бухгалтерського обліку - обумовленості, об’єктивності, прозорості та 

послідовності відповідно до міжнародно визнаних методологій бухгалтерського 

обліку, зокрема калькуляції витрат за видом діяльності, та мають базуватися на даних 

аудиту. 

 

(55) Відповідно до статті 262 (4) Угоди підприємства, уповноважені надавати ПЗЕІ, або такі, 

які мають характер прибуткової монополії, підпорядковуються правилам, що містяться в 

цій Частині в тій мірі, в якій застосування цих правил юридично або фактично не 

перешкоджає виконанню окремих завдань, визначених для них.  

Розвиток торгівлі не має зазнавати впливу настільки, наскільки це суперечитиме 

інтересам Сторін. 

 

(56) Статтею 14 ДФЄС регламентовано, що Європейський Союз та держави-члени, кожен у 

межах своїх повноважень повинні дбати про те, щоб підприємства, які надають ПЗЕІ, 

функціонували на базі таких принципів і в таких умовах, зокрема економічного та 

фінансового характеру, які дозволять їм виконувати свої завдання. 

  

(57) Пунктом 46 Повідомлення Комісії щодо застосування правил державної допомоги 

Європейського Союзу до компенсації, що надається за надання ПЗЕІ (Офіційний вісник 

Європейського Союзу С 8/4 від 11.01.2012), передбачено, що за відсутності правил на 

рівні Європейського Союзу, якими б визначався обсяг ПЗЕІ, держави-члени мають 

широкий спектр повноважень щодо визначення ПЗЕІ та щодо надання компенсації 

суб’єкту господарювання, який надає такі послуги. 

 

(58) Зазначеним Повідомленням Комісії також закріплюються критерії, раніше викладені в 

рішенні Суду у справі С-280/00 Altmark Trans Gmbh, Regierungsprаsidium Magdeburg v 

Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbН, у якому визначено умови, за яких компенсація за 

надання ПЗЕІ не становить державної допомоги. 

 

(59)  Відповідно до рішення Суду від 24.07.2003 № 280/00 Altmark Trans Gmbh, 

Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark Gmbh, Суд визнав, що 

компенсація витрат суб’єкта господарювання, пов’язаних із наданням ПЗЕІ, не є 
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державною допомогою у значенні статті 107 ДФЄС, за умови, що задовольняються 

чотири сукупних критерії: 

- суб’єкт господарювання має чітко визначені зобов’язання надавати громадські 

послуги (обслуговувати населення) (покладення зобов’язання з надання ПЗЕІ повинно 

бути виражено актом, що може мати законодавчий або регуляторний характер, або 

виражатись у формі договору, в якому повинно бути визначено:  

1) зміст і тривалість зобов’язань із надання ПЗЕІ;  

2) назву суб’єкта господарювання і, де це необхідно, територію, на яку поширюються 

його послуги;  

3) характер будь-яких виключних або спеціальних прав, які було надано державним 

органом влади суб’єкту господарювання щодо ПЗЕІ;  

4) методику розрахунку компенсації, контролю та перегляду компенсації;  

5) механізм для уникнення і повернення надмірної компенсації, параметри, на підставі 

яких обчислюється компенсація, є визначеними заздалегідь об’єктивним і прозорим 

способом); 

- методика, за якою розраховується розмір компенсації, повинна бути визначена 

заздалегідь об’єктивним та прозорим способом, з метою уникнення надання суб’єкту 

господарювання економічних переваг порівняно з конкуруючими суб’єктами; 

- компенсація не є надмірною і не перевищує необхідної суми для покриття всіх або 

частини витрат, понесених суб’єктом господарювання у зв’язку з наданням послуг 

загального економічного інтересу. Зокрема, компенсація не може перевищувати суму, 

необхідну для покриття чистої фінансової різниці між понесеними витратами та 

отриманими доходами підприємства при виконанні зобов’язання надавати відповідні 

громадські послуги загального інтересу, з урахуванням доходу, який залишається у 

підприємства, та розумного рівня прибутку; 

- якщо суб’єкт господарювання, який виконує зобов’язання щодо надання публічної 

послуги, не обирається відповідно до процедури публічних закупівель, яка б 

дозволила відібрати учасника, здатного надавати ці послуги з найменшими витратами 

для громади, необхідний рівень компенсації визначається на підставі аналізу витрат, 

які були б понесені типовим суб’єктом господарювання, добре керованим та 

належним чином забезпеченим відповідними активами. 

 

(60) Враховуючи викладене, поводження з побутовими відходами пов’язано із задоволенням 

особливо важливих загальних потреб громадян, що не можуть надаватися на 

комерційній основі без державної підтримки та є послугами загального економічного 

інтересу. 

 

4.4. Послуги у сфері поводження з побутовими відходами 

 

(61) Відповідно до статті 1 Закону України «Про відходи», зокрема: 

- поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх 

збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, 

утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими 

операціями та нагляд за місцями видалення; 

- послуги із захоронення побутових відходів – послуги з остаточного розміщення 

побутових відходів після їх перероблення (оброблення) у спеціально відведених 

місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на 

навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених 

нормативів; 

- послуги з вивезення побутових відходів – збирання, зберігання та перевезення 

побутових відходів, що здійснюються в населеному пункті згідно з правилами 

благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування. 
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(62) Відповідно до пункту «а» частини другої статті 5 Закону України «Про відходи» до 

основних напрямів державної політики у сфері поводження з відходами належить 

забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та видалення відходів, а 

також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними. 

 

(63) Згідно з пунктом «е» частини першої статті 16 Закону України «Про відходи» 

підприємства, установи та організації усіх форм власності у сфері поводження з 

відходами мають право на участь у конкурсах на набуття права виконання послуг у сфері 

поводження з побутовими відходами на певній території. 

 

(64) Відповідно до пункту «д» статті 17 Закону України «Про відходи» суб’єкти 

господарської діяльності у сфері поводження з відходами зобов’язані забезпечувати 

повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, для 

утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, що відповідає вимогам екологічної 

безпеки. 

 

(65) Відповідно до пункту 3 частини першої статті 3 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» одним із принципів державної політики у сфері житлово-

комунальних послуг є забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, на 

умовах самофінансування, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на 

виробництво таких послуг. 

 

(66) Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування» (у редакції, чинній з 01.05.2019) до відання виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження щодо 

встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, 

комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення, послуги з постачання гарячої води, які встановлюються 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг), транспортні та інші послуги. Відповідно до статті 5 Закону 

України «Про житлово-комунальні послуги» комунальні послуги – послуги з постачання 

та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання 

теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, 

централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами. 

 

(67) Разом із тим, відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері 

комунальних послуг», до повноважень Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, належить встановлення 

тарифів на комунальні послуги суб’єктам природних монополій та суб’єктам 

господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, а в редакції зазначеного Закону, чинній до 01.05.2019, у тому числі 

тарифів на послуги з перероблення та захоронення побутових відходів в обсягах, що 

перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження 

господарської діяльності (ліцензійними умовами).  

Згідно із Законом України «Про природні монополії» у редакції, чинній до 01.05.2019, 

сфера захоронення побутових відходів належала до сфери діяльності суб’єктів 

природних монополій. Відповідно до Закону України «Про природні монополії» (у 

редакції, чинній з 01.05.2019) захоронення побутових відходів не належить до сфери 

діяльності суб’єктів природних монополій.  
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4.5. Критерії оцінки допустимості підтримки на послуги, що становлять загальний 

економічний інтерес 

 

(68) Якщо критеріїв Altmark не дотримано, з урахуванням положень статей 264 та 267 Угоди, 

для проведення відповідної оцінки застосовуються положення рішення Комісії 

2012/21/EU від 20 грудня 2011 року щодо застосування статті 106 (2) ДФЄС до 

державної допомоги у формі компенсації витрат на надання державних послуг певним 

суб’єктам господарювання, яким доручено надання послуг загального економічного 

інтересу (далі – Рішення Європейської комісії від 20.12.2011) та Рамкове повідомлення 

Комісії ЄС щодо державної допомоги у формі компенсації за надання публічних послуг 

(2011) 2012/C 8/03 (далі – Рамкове повідомлення щодо ПЗЕІ). 

 

(69) Згідно з Рішенням Європейської комісії від 20.12.2011, для того щоб забезпечити 

дотримання критеріїв, викладених у статті 106 (2) ДФЄС, необхідно встановити більш 

точні умови, які повинні виконуватися стосовно доручення діяльності послуг загального 

економічного інтересу.  

Сума компенсації може бути належним чином розрахована й перевірена лише якщо 

зобов’язання надання публічних послуг, що покладаються на суб’єктів господарювання, 

чітко визначені в одному або кількох актах компетентних державних органів у 

відповідній державі-члені.  

Форма документа може змінюватися в різних державах-членах, але вона повинна 

вказувати принаймні відповідні підприємства, точний зміст і тривалість, а в разі 

потреби – територію, на якій накладені зобов’язання на надання публічних послуг, 

надані будь-які виняткові або спеціальні права, а також опис механізму компенсації та 

параметрів для визначення компенсації та уникнення й відшкодування будь-якої 

можливої надмірної компенсації.  

 

(70) Відповідно до Рішення Європейської комісії від 20.12.2011 та Рамкового повідомлення 

щодо ПЗЕІ відповідальність за надання ПЗЕІ покладається на виконавців таких послуг 

відповідним актом, яким встановлено, зокрема: 

- зміст та тривалість зобов’язань щодо надання ПЗЕІ (тривалість визначається виходячи 

з об’єктивних критеріїв, зокрема періоду амортизації основних засобів, необхідних 

для надання ПЗЕІ); 

- суб’єкт(и) господарювання та, де це можливо, відповідна територія; 

- характер будь-яких спеціальних чи ексклюзивних прав, що надаються суб’єкту(ам) 

господарювання; 

- опис механізму компенсації та параметрів для розрахунку, контролю та перегляду 

компенсації (сума компенсації не повинна перевищувати суму, необхідну для 

покриття чистих витрат (чистої фінансової різниці) між понесеними при наданні ПЗЕІ 

витратами та доходами суб’єкта господарювання від надання ПЗЕІ, з урахуванням 

розумного рівня прибутку. Чисту вартість можна розрахувати як різницю між 

витратами на надання ПЗЕІ та доходами від їх надання. До витрат, які необхідно 

враховувати, належать усі витрати, необхідні для надання ПЗЕІ; якщо діяльність 

суб’єкта господарювання обмежується наданням ПЗЕІ, усі його витрати можуть бути 

враховані; якщо суб’єкт господарювання також надає інші послуги, необхідно 

враховувати тільки ті витрати, які пов’язані з наданням ПЗЕІ (у такому випадку 

необхідне використання параметрів для розподілу витрат і доходів); витрати, 

пов’язані з інвестиціями, можуть бути взяті до уваги, якщо це необхідно для 

функціонування послуги загального економічного інтересу); 

- опис заходів щодо уникнення та повернення будь-якої надмірної компенсації 

(відповідний орган повинен забезпечувати, щоб компенсація за надання ПЗЕІ 

відповідала встановленим вище умовам; у разі отримання надмірної компенсації, така 
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компенсація повинна бути повернена, а параметри для розрахунку компенсації 

повинні бути оновлені на майбутнє. Для контролю за надмірною компенсацією 

повинні проводитись регулярні перевірки, принаймні кожні три роки протягом 

виконання зобов’язань). 

 

5. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ 

 

5.1. НАДАННЯ ФІНАНСУВАННЯ НА ЗАХІД ІЗ РОЗРОБКИ НОРМ НАДАННЯ 

ПОСЛУГ ІЗ ВИВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ, ЯКІ 

ВСТАНОВЛЮВАТИМУТЬСЯ РІШЕННЯМ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

5.1.1. Встановлення належності заходу підтримки до державної допомоги 

 

5.1.1.1. Надання підтримки суб’єкту господарювання 

 

(71) У пункті 3.1 Статуту зазначено, що Підприємство є юридичною особою. Права й 

обов’язки юридичної особи підприємство набуває з дня його державної реєстрації.  

 

(72) Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в 

установах банків, печатку зі своїм найменуванням, бланки зі своєю назвою та штамп 

(пункт 3.3 Статуту). 

 

(73) Отже, КП «Бердянськекотранс» БМР є суб’єктом господарювання у розумінні Закону. 

 

5.1.1.2. Надання підтримки за рахунок державних чи місцевих ресурсів 

 

(74) Підтримка КП «Бердянськекотранс» БМР на забезпечення розробки норм надання 

послуг із вивезення побутових відходів, які встановлюватимуться рішенням виконавчого 

комітету Бердянської міської ради, надається за рахунок місцевих ресурсів у розумінні 

Закону. 

 

5.1.1.3. Створення переваг для виробництва окремих видів товарів чи провадження 

окремих видів господарської діяльності 

 

(75) 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. 

 

(76) 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. 

 

(77) Відповідно до наданої у Листі 3 у справі інформації послугу з розробки норм надання 

послуг із вивезення побутових відходів, які встановлюватимуться рішенням виконавчого 

комітету Бердянської міської ради, Отримувач буде закуповувати через систему 

«ProZorro», кошти державної підтримки (бюджетне фінансування) будуть надаватися 

виключно за результатами проведення торгів та перераховуватимуться в повному обсязі 

відповідній підрядній організації. 
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(78) З урахуванням наведеного, державна підтримка на розробку норм надання послуг із 

вивезення побутових відходів, які встановлюватимуться рішенням виконавчого комітету 

Бердянської міської ради, визначається на мінімально можливому рівні, тобто за 

звичайних ринкових умов, з огляду на те, що для її закупівля буде проведена через 

систему «ProZorro» ‒ процедуру торгів, яка є конкурентною (усі зацікавлені 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 здійснення цієї послуги. 

 

5.1.1.4. Спотворення або загроза спотворення економічної конкуренції 

 

(79) 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. 

 

(80) 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. 

 

(81) Згідно з пунктом 1.5 Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових 

відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України від 30.07.2010 № 259, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 29.10.2010 за № 871/18166, норми можуть розроблятися органами місцевого 

самоврядування, суб’єктами господарювання, що надають послуги з вивезення 

побутових відходів, іншими зацікавленими організаціями. Норми переглядаються один 

раз на 5 років (пункт 1.4 зазначених Правил). За інформацією Надавача, для 

забезпечення об’єктивності та достовірності розрахунків у визначенні норм планується 

залучити незалежну спеціалізовану інституцію. 

 

(82) Згідно з пунктом 6 Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070, обсяг 

надання послуг розраховується на підставі норм, затверджених органом місцевого 

самоврядування в установленому законодавством порядку. 

 

(83) Із рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області 

від 14.11.2017 № 360 «Про затвердження Норм надання послуг з вивезення побутових 

відходів у м. Бердянськ» вбачається, що зазначені нормі затверджені, зокрема, на 

підставі розрахунків Державного підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-

технологічний інститут міського господарства» на 2017 – 2021 роки. Тобто, перегляд 

таких норм має відбутися у 2022 році. 
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(84) Згідно з пунктом 1 Положення про управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Бердянської міської ради в новій редакції, затвердженого 

рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від 11.12.2018 № 429 (далі – 

Положення), Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Бердянської міської ради є структурним підрозділом виконавчого комітету Бердянської 

міської ради і створюється для реалізації державної політики й політики органів 

місцевого самоврядування у сфері житлово-комунального господарства міста, 

благоустрою міста, регулювання відносин в галузі охорони, використання і відтворення 

природних ресурсів, запобігання негативного впливу господарської та іншої діяльності 

на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, ландшафтів та 

інших природних комплексів і природних об’єктів. 

 

(85) У підпункті 3 пункту 2 розділу ІІІ Положення зазначено, що Управління готує проєкти 

рішень Бердянської міської ради та її виконавчого комітету й розпоряджень міського 

голови щодо тарифної політики у межах наданих повноважень. 

 

(86) У Листі 2 у справі зазначено, що для забезпечення об’єктивності та достовірності 

розрахунків для розроблення норм планується залучити незалежну спеціалізовану 

інституцію (чинні норми було затверджено на підставі розрахунків державного 

підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського 

господарства» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, визначеного виконавцем цієї роботи за 

результатами конкурсного відбору). Послугу з розробки норм надання послуг із 

вивезення побутових відходів, які встановлюватимуться рішенням виконавчого комітету 

Бердянської міської ради, КП «Бердянськекотранс» БМР буде закуповувати згідно із 

Законом України «Про публічні закупівлі».  

 

(87) У цілому норми надання послуг із вивезення побутових відходів будуть застосовуватись 

при розрахунку тарифів на відповідні послуги. 

 

(88) У Листі 2 у справі Управління зазначило, що доцільність доручення Отримувачу 

визначити на конкурсних засадах виконавця та супроводжувати роботу з розрахунків 

норм зумовлена наявністю у КП «Бердянськекотранс» БМР накопиченої бази показників 

кількості побутових відходів (для можливості здійснення порівняльного аналізу для 

виключення випадковостей та помилковості), сприяти об’єктивному дослідженню та 

збиранню необхідної для розрахунків інформації протягом необхідних сезонів. 

 

(89) Водночас згідно з Порядком формування тарифів на послуги з поводження з побутовими 

відходами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 

№ 1010, витрати на визначення норм надання послуг із вивезення побутових відходів не 

включені ні до однієї з категорій витрат, що складають тариф на відповідну послугу. 

 

(90) Враховуючи, що КП «Бердянськекотранс» БМР буде проводити закупівлю послуги, яка 

не входить до тарифу послуг із поводження з побутовими відходами, а також те, що 

кошти місцевого бюджету будуть перераховані КП «Бердянськекотранс» БМР у повному 

обсязі відповідній підрядній організації, витрати на таку послугу не є складовою тарифу 

на послугу з поводження побутовими відходами, підтримка КП «Бердянськекотранс» 

БМР не спотворює економічної конкуренції. 
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5.1.1.5. Віднесення повідомленої фінансової підтримки до державної допомоги 

 

(91) Враховуючи викладене, фінансова підтримка, яка надається 

КП «Бердянськекотранс» БМР за рахунок місцевих ресурсів для забезпечення розробки 

норм надання послуг із вивезення побутових відходів, які встановлюватимуться 

рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради, не створює переваг для 

провадження окремих видів господарської діяльності та не спотворює економічної 

конкуренції, а тому не є державною допомогою відповідно до Закону України «Про 

державну допомогу суб’єктам господарювання». 

 

5.2. НАДАННЯ ФІНАНСУВАННЯ НА ЗАХОДИ З БЛАГОУСТРОЮ 

 

(92) Надавач у Листі 1 у справі повідомив, що у 2022 році за напрямом «Забезпечення 

благоустрою» КП «Бердянськекотранс» БМР буде профінансовано в сумі 711,6 тис. грн. 

Зазначена сума буде використана на придбання контейнерів для роздільного збирання 

ТПВ на територіях загального користування.  

 

(93) У Листі 3 у справі деталізовано, що для створення комфортних умов життя та 

відпочинку мешканців і гостей курортного міста Бердянська, комплексного задоволення 

потреб щодо забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки, належного стану міської 

інфраструктури об’єктів благоустрою планується здійснення комплексу робіт із 

забезпечення санітарної безпеки об’єктів благоустрою міста шляхом розміщення на його 

території додаткових засобів зі збирання сміття та твердих побутових відходів – 36 

одиниць контейнерів. 

 

(94) Комунальне майно територіальної громади міста Бердянська – контейнери для збору 

ТПВ ‒ буде розташовано в загальнодоступних громадських спеціально відведених 

облаштованих місцях (Приморської площі (у районі Сонячного годинника, 

Центрального універсального магазину, Колеса огляду) проспекту Азовського (район 

магазину «DelMart»), парку ім. П. П. Шмідта; набережної зони (район фонтана «Коса», 

дитячого майданчика) центру міста в районі Центрального ринку (по вул. Свободи, 

вул. Праці)), яке мешканці міста використовуватимуть безкоштовно. 

 

5.2.1. Встановлення належності заходу підтримки до державної допомоги 

 

5.2.1.1. Надання підтримки суб’єкту господарювання 

 

(95) 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. 
 

(96) 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. 

 

(97) У пункті 2.1 Статуту зазначено, що метою діяльності Підприємства, зокрема, є 

утримання об’єктів благоустрою комунальної власності Бердянської об’єднаної 
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територіальної громади; основним напрямом діяльності є збирання безпечних відходів, а 

саме: збирання безпечних твердих побутових і промислових відходів у місцях їх 

накопичення, сміттєвих контейнерах, ємностях тощо. 

 

(98) Отже, КП «Бердянськекотранс» БМР є суб’єктом господарювання у розумінні Закону. 

 

5.2.1.2. Надання підтримки за рахунок державних чи місцевих ресурсів 

 

(99) У Повідомленні Надавач зазначив, що джерелом фінансування нової індивідуальної 

державної допомоги є місцевий ресурс ‒ кошти місцевого бюджету Бердянської міської 

об’єднаної територіальної громади Запорізької області.  

 

(100) 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. 

 

(101) Отже, підтримка КП «Бердянськекотранс» БМР на виконання заходів із благоустрою 

надається за рахунок місцевих ресурсів у розумінні Закону. 

 

5.2.1.3. Створення переваг для виробництва окремих видів товарів чи провадження 

окремих видів господарської діяльності 

 

(102) 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. Разом із цим будь-яка компенсація 

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

переваги відповідному суб’єкту господарювання (пункт 69 зазначеного Повідомлення).   

 

(103) 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. 

 

(104) 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. 

 

(105) Відповідно до наданої інформації відповідні закупівлі Отримувач проводитиме через 

систему «ProZorro», кошти державної підтримки (бюджетне фінансування) будуть 

надаватися виключно за результатами проведення торгів та перераховуватимуться в 

повному обсязі відповідним підрядним організаціям. 

 

(106) З урахуванням наведеного, державна підтримка на придбання контейнерів для 

роздільного збирання ТПВ на територіях загального користування визначається на 

мінімально можливому рівні, тобто за звичайних ринкових умов, з огляду на те, що їх 

закупівлю буде проведено через систему «ProZorro» ‒ процедуру торгів, яка є 

конкурентною (усі зацікавлені учасники, які відповідають умовам, можуть взяти участь 
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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. 

 

5.2.1.4. Спотворення або загроза спотворення економічної конкуренції 

 

(107) 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. 

 

(108) 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. 

 

(109) Враховуючи, що послуги КП «Бердянськекотранс» БМР, які фінансуються за рахунок 

коштів місцевого бюджету Бердянської міської об’єднаної територіальної громади 

Запорізької області для здійснення заходів із благоустрою, є безкоштовними для 

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

економічної конкуренції», підтримка КП «Бердянськекотранс» БМР  на фінансування 

заходів із благоустрою не спотворює економічної конкуренції. 

  

5.2.1.5. Віднесення повідомленої фінансової підтримки до державної допомоги 

 

(110) Враховуючи викладене, фінансова підтримка, яка надається 

КП «Бердянськекотранс» БМР за рахунок місцевих ресурсів для виконання заходів із 

благоустрою на придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ на територіях 

загального користування, не спотворює економічної конкуренції¸ а тому не є 

державною допомогою відповідно до Закону. 

 

(111) Зазначена оцінка була здійснена з урахуванням того, що КП «Бердянськекотранс» БМР 

функціонує відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», якою, зокрема, передбачено право органів місцевого самоврядування 

утворювати підприємства для утримання об’єктів благоустрою комунальної власності. 

 

5.3. НАДАННЯ ФІНАНСУВАННЯ НА ПОСЛУГИ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ЗАГАЛЬНИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ ІНТЕРЕС 

 

(112) Відповідно до пункту 2 частини другої статті 3 Закону дія цього Закону не 

поширюється на підтримку господарської діяльності, пов’язаної з наданням послуг, що 

становлять загальний економічний інтерес, у частині компенсації обґрунтованих витрат 

на надання таких послуг. 



22 

 

(113) З урахуванням визначення, наведеного в пункті 14 частини першої статті 1 Закону, 

постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 420, зі змінами, внесеними 

згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1141 від 27.12.2018, та відповідного 

тлумачення в актах законодавства ЄС, здійсненого відповідно до статті 264 Угоди, 

послуги з вивезення та захоронення побутових відходів, які, зокрема, надає 

КП «Бердянськекотранс» БМР, належать до послуг, що становлять загальний 

економічний інтерес. 

 

5.3.1.  ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ КРИТЕРІЯМ ALTMARK 

ФІНАНСУВАННЯ НА ЗАБЕЗПЕЧНННЯ ЗАХОРОНЕННЯ ПОБУТОВИХ 

ВІДХОДІВ 

 

(114) Компенсація витрат суб’єкта господарювання, пов’язаних із наданням послуг, що 

становлять ПЗЕІ, не є державною допомогою у значенні статті 107 ДФЄС, за умови, 

якщо задовольняються чотири сукупних критерії Altmark. 

 

1. Суб’єкт господарювання, що отримує компенсацію, повинен фактично виконувати 

зобов’язання щодо надання таких послуг, а послуги повинні бути чітко визначені; 

покладення зобов’язання з надання ПЗЕІ повинно бути виражено актом, який залежно 

від особливостей законодавства, може мати законодавчий або регуляторний характер, 

або виражатись у формі договору. У такому акті повинно, як мінімум, бути визначено: 

зміст і тривалість зобов’язань із надання ПЗЕІ, назва суб’єкта господарювання і, де це 

необхідно, територія, на яку поширюються його послуги, характер будь-яких виключних 

або спеціальних прав, які було надано державним органом влади суб’єкту 

господарювання щодо ПЗЕІ, методику розрахунку компенсації, контролю та перегляду 

компенсації, механізм для уникнення і повернення надмірної компенсації. 

Надавач у Листах зазначив, що відбір Отримувача було здійснено виключно за критерієм 

майнової належності та його спеціалізації: відповідно до Статуту майно Підприємства 

перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Бердянська й 

закріплюється за ним на праві господарського відання; одним із основних напрямів його 

діяльності визначено експлуатацію полігонів для захоронення безпечних відходів. 

КП «Бердянськекотранс» БМР доручено здійснювати реконструкцію полігону твердих 

побутових відходів у рамках Програми, утримання та ефективну експлуатацію полігону 

як об’єкта комунальної власності територіальної громади безстроково. 

Розрахунок компенсації здійснено на попередніх обстеженнях вартості робіт та послуг із 

реконструкції полігонів твердих побутових відходів, їх ефективної експлуатації, 

оснащення необхідним обладнанням. Перегляд та встановлення відкоригованого розміру 

компенсації (у разі потреби) належить Бердянській міській раді, яка своїм рішенням 

затвердить внесення змін / доповнень до Програми. Водночас для закупівлі техніки, 

обладнання, робіт та послуг, на які спрямовується державна підтримка в рамках 

бюджетної програми, Отримувач буде проводити конкурсні торги через систему 

«ProZorro». Бюджетне фінансування оплати товарів, послуг та робіт буде здійснюватися 

за фактами проведення торгів. 

Тобто, Управлінням не розроблено спеціальний акт, у якому визначено: зміст і 

тривалість зобов’язань із надання ПЗЕІ, назву суб’єкта господарювання і територію, на 

яку поширюються його послуги, методику розрахунку компенсації, контролю та 

перегляду компенсації, механізм для уникнення й повернення надмірної компенсації. 

Отже, вимоги критерію не дотримано. 

 

2. Параметри, на підставі яких обчислюється компенсація, є визначеними заздалегідь 

об’єктивним і прозорим способом. 
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Щодо дотримання другого критерію, Управління, зокрема, зазначило, що попередня 

вартість товарів, робіт та послуг визначалася на підставі попередніх кошторисів, 

досліджень ринку товарів, робіт та послуг, необхідних для реалізації заходів Програми. 

Однак зазначений критерій вимагає наявності методики із чіткими параметрами для 

розрахунку, за якою обраховано, у якому саме розмірі суб’єкту господарювання 

необхідна компенсація для надання ПЗЕІ. 

Отже, вимоги цього критерію не дотримано. 

 

3. Компенсація не є надмірною і не перевищує необхідної суми для покриття всіх або 

частини витрат, яких зазнає суб’єкт господарювання у зв’язку з наданням послуг 

загального економічного інтересу. Зокрема, компенсація не може перевищувати суму, 

необхідну для покриття чистої фінансової різниці між понесеними витратами та  

отриманими доходами підприємства при виконанні зобов’язання надавати відповідні 

громадські послуги загального інтересу, з урахуванням доходу, який залишається в 

підприємства, та розумного рівня прибутку. 

Надавач не надав доказів, що компенсація не є надмірною і не перевищує необхідної 

суми для покриття всіх або частини витрат, яких зазнає суб’єкт господарювання у 

зв’язку з наданням послуг загального економічного інтересу, а лише зазначив, що 

необхідний рівень компенсації – обсяг необхідного фінансування заходів Програми ‒ 

сформовано на підставі вимог нормативно-правових актів у сфері екологічної та 

санітарної безпеки, попередніх розрахунків, кошторисів, нормативних документів та 

аналізу комерційних пропозицій виробників / постачальників щодо об’єктивних – 

чинних цін на матеріальні ресурси, техніку, обладнання тощо. Тобто, оскільки відсутні 

параметри, на підставі яких обчислюється компенсація, така компенсація не може бути 

належним чином розрахована та перевірена, а отже, неможливо стверджувати, що 

компенсація не перевищує суму, необхідну для покриття чистої фінансової різниці між 

понесеними витратами та отриманими доходами Підприємства при виконанні 

зобов’язання надавати відповідні громадські послуги загального інтересу. 

Отже, вимоги критерію не дотримано. 

 

4. Якщо суб’єкт господарювання, який надає послуги, обирається не шляхом проведення 

конкурентної процедури публічних закупівель, яка б дозволила обрати пропозицію з 

найнижчою ціною за надання таких послуг, тоді рівень компенсації визначається, 

ґрунтуючись на аналізі витрат, які є типовими для суб’єкта господарювання, який зміг 

би надавати такі послуги, з урахуванням відповідного доходу та обґрунтованого 

прибутку. 

 

КП «Бердянськекотранс» БМР не було обрано виконавцем послуг із захоронення 

побутових відходів на конкурсі. 

Також КП «Бердянськекотранс» БМР не було визначено виконавцем послуг із 

захоронення побутових відходів на підставі аналізу витрат, понесених у зв’язку з 

виконанням відповідних зобов’язань звичайним підприємством, яке має належне 

управління та забезпечення, щоб задовольнити необхідні вимоги до громадських послуг, 

враховуючи розмір відповідних надходжень та обґрунтованого прибутку. 

Отже, вимоги критерію не дотримано. 

 

(115) Враховуючи викладене, чотирьох сукупних критеріїв Altmark кумулятивно не 

дотримано. 

 

(116) Отже, державна підтримка для надання послуг із захоронення побутових відходів не 

може вважатися компенсацією обґрунтованих витрат на надання послуги, що становить 



24 

 

загальний економічний інтерес, відповідно до частини другої статті 3 Закону і, 

відповідно, не може розглядатися як виняток із Закону.  

 

5.3.2. ВСТАНОВЛЕННЯ НАЛЕЖНОСТІ ЗАХОДУ ПІДТРИМКИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАХОРОНЕННЯ ВІДХОДІВ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ 

 

5.3.2.1. Надання підтримки суб’єкту господарювання 

 

(117) Згідно з пунктом 2.1 Статуту КП «Бердянськекотранс» БМР метою діяльності 

Підприємства, зокрема, є надання соціально-важливих послуг мешканцям Бердянської 

об’єднаної територіальної громади. 

  

(118) Відповідно до пункту 2.2 Статуту основними напрямами діяльності Підприємства, 

зокрема, є оброблення та видання безпечних відходів (експлуатація полігонів для 

захоронення безпечних відходів; видалення безпечних відходів шляхом спалювання 

або іншими методами, з одержуванням електроенергії або пари, компосту, замінників 

палива, біогазу та інших побічних продуктів для подальшого використання, або без їх 

одержування; оброблення органічних відходів для їх подальшої утилізації). 

 

(119) Отже, КП «Бердянськекотранс» БМР є суб’єктом господарювання у розумінні Закону. 

 

5.3.2.2. Надання підтримки за рахунок державних чи місцевих ресурсів 

 

(120) Оскільки джерелом фінансування нової індивідуальної державної допомоги є місцевий 

бюджет, підтримка КП «Бердянськекотранс» БМР надається за рахунок місцевих 

ресурсів у розумінні Закону. 

 

5.3.2.3. Створення переваг для виробництва окремих видів товарів чи провадження 

окремих видів господарської діяльності 

 

(121) Повідомлена підтримка спрямована на компенсацію витрат Отримувача, який 

звільняється від звичайних витрат суб’єкта господарювання, що провадить аналогічну 

господарську діяльність у сфері захоронення відходів за звичайних ринкових умов, 

тобто без втручання держави. 

 

(122) Оскільки КП «Бердянськекотранс» БМР не було обрано за конкурентною процедурою 

для надання послуг із захоронення побутових відходів, не можна стверджувати, що 

надана КП «Бердянськекотранс» БМР економічна вигода була б доступною для нього 

на звичайних ринкових умов.  

 

(123) Крім того, Управлінням не надано доказів та достатніх обґрунтувань того, що державна 

підтримка для здійснення захоронення відходів визначена на мінімально можливому 

рівні, тобто що за звичайних ринкових умов, зокрема під час вибору 

КП «Бердянськекотранс» БМР за конкурентною процедурою, витрати місцевого 

бюджету не були б меншими за ті, які мають бути використані на забезпечення 

діяльності КП «Бердянськекотранс» БМР. 

 

(124) Разом із цим державна підтримка на закупівлю необхідних для виконання заходів 

Програми товарів, робіт та інвентарю визначається 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 
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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 тих видів товарів (інвентарю), які будуть закуповуватися через систему 

«ProZorro». 

 

(125) Водночас надання державної підтримки КП «Бердянськекотранс» БМР на придбання 

основних засобів – матеріальних активів (зокрема, суцільної огорожі, спостережних 

свердловин, боксів для зберігання машин, накопичувача для збирання фільтрату, 

автомобільних ваг, спеціалізованої техніки), що будуть у користуванні Отримувача для 

надання ним платних послуг із захоронення побутових відходів, надає перевагу 

КП «Бердянськекотранс» БМР для провадження діяльності із захоронення побутових 

відходів. 

 

5.3.2.4. Спотворення або загроза спотворення економічної конкуренції 

 

(126) Підтримка, яку надаватиме Управління, спрямована на фінансування витрат 

Отримувача, пов’язаних із забезпеченням захоронення побутових відходів, тобто з 

метою здійснення його господарської діяльності.  

 

(127) За інформацією Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (лист від 03.04.2019 № 3798/22/7-19, вх. № 7-01/4435 

від 10.04.2019), «…на підставі Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 

від 09.11.2017 № 2189-VIII із 01.05.2019 господарська діяльність  із захоронення 

побутових відходів не належатиме до природної монополії, а буде господарською 

діяльністю на конкурентному ринку». 

 

(128) Отже, внаслідок отримання повідомленої державної підтримки 

КП «Бердянськекотранс» БМР набуває конкурентних переваг, які недоступні іншим 

суб’єктам господарювання за звичайних ринкових умов, зокрема тим, які матимуть 

намір надавати послуги у сфері захоронення побутових відходів, а отже, така підтримка 

може спотворювати економічну конкуренцію. 

 

(129) Отже, підтримка КП «Бердянськекотранс» БМР у формі поточних та капітальних 

видатків може спотворювати економічну конкуренцію. 

 

5.3.2.5. Віднесення повідомленої фінансової підтримки до державної допомоги 

 

(130) Враховуючи викладене, державна підтримка, яка надається КП «Бердянськекотранс» 

БМР для забезпечення захоронення побутових відходів, є державною допомогою, у 

розумінні Закону, оскільки підтримка надається суб’єкту господарювання за рахунок 

місцевих ресурсів, Підприємство набуває конкурентних переваг, які недоступні іншим 

суб’єктам господарювання за звичайних ринкових умов, зокрема тим, які надають 

послуги у сфері поводження з побутовими відходами, та повідомлена підтримка 

спотворює економічну конкуренцію. 
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5.3.3.  ОЦІНКА ДОПУСТИМОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАХОРОНЕННЯ ВІДХОДІВ 

 

(131) Відповідно до Рішення Європейської комісії від 20.12.2011 та Рамкового повідомлення 

щодо ПЗЕІ відповідальність за надання ПЗЕІ покладається на виконавців таких послуг 

відповідним актом, яким встановлено, зокрема: 

- зміст та тривалість зобов’язань щодо надання ПЗЕІ (тривалість визначається 

виходячи з об’єктивних критеріїв, зокрема періоду амортизації основних засобів, 

необхідних для надання ПЗЕІ); 

Управлінням не визначено у спеціальному акті зміст і тривалість зобов’язань із 

надання ПЗЕІ; 

- суб’єкт(и) господарювання та, де це можливо, відповідна територія; 

Управлінням не вказано, що КП «Бердянськекотранс» БМР надає саме ПЗЕІ, не 

визначено територію, де реалізовуватиметься ця послуга; 

- характер будь-яких спеціальних чи ексклюзивних прав, що надаються суб’єкту(ам) 

господарювання;  

Надавач у Листах зазначив, що Отримувач – КП «Бердянськекотранс» БМР було 

спеціально створено Бердянською міською радою (рішенням від 12.06.2003 № 62 

«Про створення комунального підприємства») для забезпечення санітарного 

очищення території міста, збирання безпечних відходів, експлуатації полігонів для 

захоронення безпечних відходів, на підставі наданого територіальним громадам 

Конституцією України (стаття 143) права утворювати комунальні підприємства, 

організації і установи та здійснювати контроль за їх діяльністю. Водночас на 

сьогодні не існує єдиного нормативно-правового/розпорядчого акта, яким визначено 

спеціальне право, надане КП «Бердянськекотранс» БМР щодо ПЗЕІ, з описом його 

змісту та тривалістю відповідного зобов’язання щодо надання ПЗЕІ. 

Тобто, цього критерію в повному обсязі не дотримано; 

- опис механізму компенсації та параметрів для розрахунку, контролю й перегляду 

компенсації (сума компенсації не повинна перевищувати суму, необхідну для 

покриття чистих витрат (чистої фінансової різниці) між понесеними при наданні 

ПЗЕІ витратами та доходами суб’єкта господарювання від надання ПЗЕІ, з 

урахуванням розумного рівня прибутку. Чисту вартість можна розрахувати як 

різницю між витратами на надання ПЗЕІ та доходами від їх надання. До витрат, 

які необхідно враховувати, належать усі витрати, необхідні для надання ПЗЕІ; 

якщо діяльність суб’єкта господарювання обмежується наданням ПЗЕІ, усі його 

витрати можуть бути враховані; якщо суб’єкт господарювання також надає інші 

послуги, необхідно враховувати тільки ті витрати, які пов’язані з наданням ПЗЕІ (у 

такому випадку необхідне використання параметрів для розподілу витрат і 

доходів); витрати, пов’язані з інвестиціями, можуть бути взяті до уваги, якщо це 

необхідно для функціонування послуги загального економічного інтересу); 

Надавач не надав доказів, що компенсація не є надмірною і не перевищує необхідної 

суми для покриття всіх або частини витрат, яких зазнає суб’єкт господарювання у 

зв’язку з наданням ПЗЕІ, а лише зазначив, що необхідний рівень компенсації – обсяг 

необхідного фінансування заходів Програми ‒ сформовано на підставі вимог 

нормативно-правових актів у сфері екологічної та санітарної безпеки, попередніх 

розрахунків, кошторисів, нормативних документів та аналізу комерційних 

пропозицій виробників / постачальників щодо об’єктивних – чинних цін на 

матеріальні ресурси, техніку, обладнання тощо. Однак відсутність методики 

розрахунку компенсації не дає змоги стверджувати, що компенсація не перевищує 

суми, необхідної для покриття чистої фінансової різниці між понесеними витратами 

та отриманими доходами підприємства при виконанні зобов’язання надавати 

відповідні послуги загального економічного інтересу.  
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Тобто, зазначеного критерію в повному обсязі не дотримано; 

- опис заходів щодо уникнення та повернення будь-якої надмірної компенсації 

(відповідний орган повинен забезпечувати, щоб компенсація за надання ПЗЕІ 

відповідала встановленим вище умовам; у разі отримання надмірної компенсації, 

така компенсація повинна бути повернена, а параметри для розрахунку компенсації 

повинні бути оновлені на майбутнє. Для контролю за надмірною компенсацією 

повинні проводитись регулярні перевірки, принаймні кожні три роки протягом 

виконання зобов’язань; 

Надавач не надав опису заходів щодо уникнення та повернення будь-якої надмірної 

компенсації.  

Тобто, вимог критерію не дотримано. 

 

(132) Враховуючи викладене, державна допомога КП «Бердянськекотранс» БМР у формі 

поточних та капітальних видатків на здійснення захоронення побутових відходів, що 

надаватиметься на підставі Програми поводження з твердими побутовими відходами на 

2020-2022 роки, затвердженої рішенням Бердянської міської ради від 29.10.2020 № 38, 

протягом 2020 – 2022 років загальним обсягом 19 657,2 тис. грн, є державною 

допомогою, допустимою для конкуренції відповідно до пункту третього частини 

першої статті 6 Закону за умови виконання надавачем та отримувачем державної 

допомоги таких зобов’язань: 

1) розробити та затвердити нормативно-правовий та/або розпорядчий акт або внести 

такі зміни в наявні відповідні документи, передбачивши зобов’язання щодо 

надання послуг із захоронення побутових відходів як ПЗЕІ. У зазначеному акті(ах) 

необхідно чітко визначити: 

- зміст та тривалість надання ПЗЕІ; 

- суб’єкта господарювання, уповноваженого на надання ПЗЕІ, та відповідну 

територію; 

- характер спеціальних чи виняткових прав, що надаються місцевим органом 

влади суб’єкту господарювання для надання ПЗЕІ; 

- опис механізму компенсації та параметрів для розрахунку й перегляду 

компенсації за надання ПЗЕІ, враховуючи, що: 

сума компенсації не повинна перевищувати суму, необхідну для покриття чистої 

фінансової різниці між понесеними витратами та отриманими доходами суб’єкта 

господарювання при наданні ПЗЕІ, з урахуванням розумного рівня прибутку; 

до витрат, які необхідно враховувати, належать усі витрати, необхідні для 

надання послуг із захоронення побутових відходів; також необхідне 

використання параметрів для розподілу загальновиробничих витрат, оскільки 

отримувач надає не одну послугу; 

- заходи щодо уникнення та повернення компенсації у випадку надання надмірної 

компенсації, що можуть бути вчинені в тому числі шляхом проведення 

перевірок суб’єкта господарювання надавачем щодо дотримання ним умов 

надання ПЗЕІ та здійснення компенсації витрат на їх надання; 

2) забезпечити, щоб компенсація (допомога) за надання послуг із захоронення 

побутових відходів відповідала встановленим вище умовам;  

3) у разі отримання надмірної компенсації (допомоги) така компенсація повинна бути 

повернена, а параметри для розрахунку компенсації повинні бути оновлені на 

майбутнє;  

4) для контролю за надмірною компенсацією (допомогою) повинні проводитись 

відповідні перевірки; 

5) забезпечити невключення амортизаційних нарахувань за придбання спеціалізованої 

техніки для здійснення реконструкції міського полігону твердих побутових 

відходів під час розрахунку в майбутньому вартості нового тарифу на захоронення 
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побутових відходів для КП «Бердянськекотранс» БМР або коригування наявного 

тарифу у зв’язку з тим, що КП «Бердянськекотранс» БМР буде закуповувати таку 

техніку за рахунок коштів місцевого бюджету, та її буде передано 

КП «Бердянськекотранс» БМР на безкоштовній основі. 

 

(133) Листами Комітету № 500-26.15/06-1500 від 29.01.2021 та № 500-26.15/06-1501 

від 29.01.2021 КП «Бердянськекотранс» БМР та Управлінню, відповідно, було 

направлено копії подання з попередніми висновками № 500-26.15/70-20-ДД/38-спр у 

справі про державну допомогу № 500-26.15/70-20-ДД. 

 

(134) На подання з попередніми висновками у справі про державну допомогу 

№ 500-26.15/70-20-ДД Управління листом від 04.02.2021 № 177 (вх. № __________ 

від __.02.2021) повідомило, зокрема, що гарантує виконання визначених зобов’язань 

щодо надання послуг із захоронення побутових відходів як послуг, що становлять 

загальний економічний інтерес; для впорядкування процедури та механізмів 

розрахунку, умов надання, повернення компенсації та контролю за цим процесом, та 

планує розробити Методику розрахунку компенсації на надання послуг, що становлять 

загальний економічний інтерес. 

 

(135) У листі від 04.02.2021 № 52 (вх. № 5_________ від __.02.2021) 

КП «Бердянськекотранс» БМР зазначило, що заперечень до подання з попередніми 

висновками у справі про державну допомогу № 500 26.15/70-20 ДД не має. 

 

(136) 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 статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний 

комітет України», статтями 8 і 11 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» та пунктом 1 розділу IХ Порядку розгляду справ про державну допомогу 

суб’єктам господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету 

України від 12 квітня 2016 року № 8-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

06 травня 2016 року за № 686/28816, за результатами опрацювання всіх обставин справи 

Антимонопольний комітет України 

 

ПОСТАНОВИВ: 

 

1. Визнати, що державна підтримка комунального підприємства «Бердянськекотранс» 

Бердянської міської ради у формі поточних видатків на забезпечення розробки норм 

надання послуг із вивезення побутових відходів, які встановлюватимуться рішенням 

виконавчого комітету Бердянської міської ради, що надаватиметься на підставі Програми 

поводження з твердими побутовими відходами на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 

Бердянської міської ради від 29.10.2020 № 38, загальним обсягом 46 137,0 (сорок шість тисяч 

сто тридцять сім) гривень, не є державною допомогою відповідно до Закону України «Про 

державну допомогу суб’єктам господарювання». 

 

2. Визнати, що державна підтримка комунального підприємства «Бердянськекотранс» 

Бердянської міської ради у формі поточних та капітальних видатків на забезпечення 

благоустрою, що надаватиметься на підставі Програми поводження з твердими побутовими 

відходами на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Бердянської міської ради  

від 29.10.2020 № 38, загальним обсягом 711 600,0 (сімсот одинадцять тисяч шістсот) гривень, 
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не є державною допомогою відповідно до Закону України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання». 

 

3. Визнати, що державна підтримка комунального підприємства «Бердянськекотранс» 

Бердянської міської ради у формі поточних та капітальних видатків на забезпечення 

захоронення побутових відходів, що надаватиметься на підставі Програми поводження з 

твердими побутовими відходами на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Бердянської 

міської ради від 29.10.2020 № 38, протягом 2020 – 2022 років загальним обсягом 19 657 200,0 

(дев’ятнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят сім тисяч двісті) гривень, є державною 

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

господарювання». 

 

4. Визнати, що державна допомога комунального підприємства «Бердянськекотранс» 

Бердянської міської ради у формі поточних та капітальних видатків на забезпечення 

захоронення побутових відходів, що надаватиметься на підставі Програми поводження з 

твердими побутовими відходами на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Бердянської 

міської ради від 29.10.2020 № 38, протягом 2020 – 2022 років загальним обсягом 19 657 200,0 

(дев’ятнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят сім тисяч двісті) гривень, є державною 

допомогою, допустимою для конкуренції відповідно до пункту третього частини першої 

статті 6 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», за умови 

виконання надавачем та отримувачем державної допомоги таких зобов’язань: 

1) розробити та затвердити нормативно-правовий та/або розпорядчий акт або 

внести такі зміни в наявні відповідні документи, передбачивши зобов’язання 

щодо надання послуг із захоронення побутових відходів як послуг, що 

становлять загальний економічний інтерес. У зазначеному акті(ах) необхідно 

чітко визначити: 

- зміст та тривалість надання послуг, що становлять загальний економічний 

інтерес; 

- суб’єкта господарювання, уповноваженого на надання послуг, що становлять 

загальний економічний інтерес, та відповідну територію; 

- характер спеціальних чи виняткових прав, що надаються місцевим органом 

влади суб’єкту господарювання для надання послуг, що становлять загальний 

економічний інтерес; 

- опис механізму компенсації та параметрів для розрахунку й перегляду 

компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес, 

враховуючи, що: 

сума компенсації не повинна перевищувати суму, необхідну для покриття чистої 

фінансової різниці між понесеними витратами та отриманими доходами суб’єкта 

господарювання при наданні послуг, що становлять загальний економічний 

інтерес, з урахуванням розумного рівня прибутку; 

до витрат, які необхідно враховувати, належать усі витрати, необхідні для 

надання послуг із захоронення побутових відходів; також необхідне 

використання параметрів для розподілу загальновиробничих витрат, оскільки 

отримувач надає не одну послугу; 

- заходи щодо уникнення та повернення компенсації у випадку надання надмірної 

компенсації, що можуть бути вчинені в тому числі шляхом проведення 

перевірок суб’єкта господарювання надавачем щодо дотримання ним умов 

надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес, та здійснення 

компенсації витрат на їх надання; 

2) забезпечити, щоб компенсація (допомога) за надання послуг із захоронення 

побутових відходів відповідала встановленим вище умовам;  
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3) у разі отримання надмірної компенсації (допомоги) така компенсація повинна 

бути повернена, а параметри для розрахунку компенсації повинні бути оновлені 

на майбутнє;  

4) для контролю за надмірною компенсацією (допомогою) повинні проводитись 

відповідні перевірки; 

5) забезпечити невключення амортизаційних нарахувань за придбання 

спеціалізованої техніки для здійснення реконструкції міського полігону твердих 

побутових відходів під час розрахунку в майбутньому вартості нового тарифу на 

захоронення побутових відходів для комунального підприємства 

«Бердянськекотранс» Бердянської міської ради або коригування наявного 

тарифу у зв’язку з тим, що комунальне підприємство «Бердянськекотранс» 

Бердянської міської ради буде закуповувати таку техніку за рахунок коштів 

місцевого бюджету, та її буде передано комунальному підприємству 

«Бердянськекотранс» Бердянської міської ради на безкоштовній основі. 

 

Надавач державної допомоги зобов’язаний проінформувати Антимонопольний комітет 

України про виконання наведених вище зобов’язань протягом шести місяців з дня отримання 

рішення. 

 

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

суб’єктам господарювання» Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте 

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

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

цією статтею. 

 

 

 

Голова Комітету         О. ПІЩАНСЬКА 

 


