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АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПОВНОВАЖЕНОГО 
 

             
15  вересня  2021 р.                                     Київ                                           № 06/246-р  

                                                                                                  Справа № 500-26.15/36-21-ДД 

Про початок розгляду справи  

про державну допомогу 
 

Заступник Голови Комітету - державний уповноважений Антимонопольного комітету 

України Буроменська Н.Л., розглянувши повідомлення про нову державну допомогу 

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) за реєстраційним номером в базі даних 

реєстраційний номер у базі даних 59307, (вх. № 1326-ПДД/2 від 02.06.2021), виявив у 

поданих матеріалах підстави для проведення поглибленого аналізу допустимості державної 

допомоги для конкуренції, що є підставою для початку розгляду справи про державну 

допомогу. 

 

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний 

комітет України», статтями 8, 10 і 11 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання», 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 04.03.2017 № 2-рп, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за № 501/28631 (із змінами, 

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

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.11.2018 за № 1337/32789) та пунктами 1, 2 

розділу V Порядку розгляду справ про державну допомогу суб’єктам господарювання, 

затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12.04.2016 № 8-рп, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.2016 за № 686/28816, державний 

уповноважений 
 

ПОСТАНОВИВ: 
 

1. Розпочати розгляд справи про державну допомогу для проведення поглибленого 

аналізу допустимості державної допомоги для конкуренції відповідно до частини першої 

статті 11 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» за 

результатами розгляду повідомлення Управління екології та природних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  за 

реєстраційним номером в базі даних реєстраційний номер у базі даних 59307,  

(вх. № 1326-ПДД/2 від 02.06.2021) про нову державну допомогу. 
 

2. Доручити збирання та аналіз інформації у справі Департаменту моніторингу і 

контролю державної допомоги. 

 

 

Заступник Голови Комітету –  

державний уповноважений                                                                 Н. БУРОМЕНСЬКА 


