
 

РІШЕННЯ 
 

 21 травня 2020 р.                            Київ                                       № 323-р  

 

 

 

Про результати розгляду справи 

про державну допомогу 

№ 500-26.15/132-19-ДД 

 

За результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу Луцької міської 

ради вх. № 563-ПДД від 16.09.2019) розпорядженням державного уповноваженого 

Антимонопольного комітету України   від 22.11.2019 № 06/428-р розпочато розгляд справи 

№ 500-26.15/132-19-ДД про державну допомогу для проведення поглибленого аналізу 

допустимості державної допомоги для конкуренції. 
 

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи про державну 

допомогу № 500-26.15/132-19-ДД та подання з попередніми висновками у справі                              

від 07.05.2020 № 500-26.15/132-19-ДД/230-спр, 

 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

1.  ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВИ 

 

(1) Луцькою міською радою відповідно до Порядку подано повідомлення про нову державну 

допомогу вх. № 563-ПДД від 16.09.2019 (далі – Повідомлення). 

 

(2) Листом Антимонопольного комітету України від 05.11.2019 № 500-29/06-14320 було 

запитано додаткову інформацію до Повідомлення. 

 

(3) Листом (вх. № 5-01/13844 від 22.11.2019) Луцькою міською радою було надано 

додаткову інформацію до Повідомлення. 

 

(4) За результатами розгляду Повідомлення розпорядженням державного уповноваженого 

від 22.11.2019 № 06/428-р розпочато розгляд справи про державну допомогу  

№ 500-26.15/132-19-ДД. 

 

2. ВІДОМОСТІ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ 

 

2.1. Надавач підтримки 

 

(5) Луцька міська рада (далі – Надавач) (43025, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19, 

ідентифікаційний код юридичної особи 347452047). 

 

 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
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2.2. Отримувач підтримки 
 

(6) Комунальне підприємство «Луцькреклама»  (далі – КП «Луцькреклама») (43016,  

м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 28, ідентифікаційний код юридичної особи 32964234). 
 

2.3. Мета (ціль) підтримки 

 

(7) Задоволення міських, суспільних потреб шляхом реалізації господарської компетенції 

органів місцевого самоврядування в галузі формування сучасного міського дизайну, у 

тому числі у сфері зовнішньої реклами міста Луцька. 

 

2.4. Очікуваний результат 

 

(8) Виготовлення та розміщення соціальної реклами, спрямованої на досягнення суспільно-

корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей, розповсюдження якої не 

має на меті отримання прибутку, та інформації про заходи, що проводяться за підтримки 

органів місцевого самоврядування та інших органів виконавчої влади. Сприяння 

соціально-економічному та культурному розвитку міста Луцька, покращення 

благоустрою міста Луцька шляхом звільнення території міста від самовільно 

встановлених та встановлених із порушенням рекламних засобів шляхом демонтажу з 

місць встановлення, а також виконання інших делегованих функцій, визначених 

рішеннями Луцької міської ради та Виконавчого комітету Луцької міської ради. 

 

2.5. Форма підтримки 

 

(9) 20 % плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що 

перебуває комунальній власності Луцької міської ради. 

 

2.6.  Підстава для надання підтримки 

 

(10) Рішення Луцької міської ради від 26.02.2015 № 71/24 «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 26.01.2012 № 20/89 «Про функціонування комунального підприємства 

«Луцькреклама» (зі змінами). 

 

3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПІДТРИМКИ 

 

(11) Відповідно до рішення  Виконавчого комітету Луцької міської ради від 24.01.2018 

№ 47-1 «Про уповноваження посадових осіб щодо складання протоколів про 

адміністративні правопорушення» (зі змінами) посадові особи комунального 

підприємства «Луцькреклама» уповноважені складати протоколи про адміністративні 

правопорушення, згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, у частині порушення державних стандартів, норм і правил у сфері 

благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів. 

 

(12)  Згідно з рішенням Луцької міської ради від 26.01.2012 № 20/89 «Про функціонування 

комунального підприємства «Луцькреклама» та рішенням Луцької міської ради від 

26.02.2015 № 71/24 «Про внесення змін до рішення Луцької міської ради від 26.01.2012 

№ 20/89 «Про функціонування комунального підприємства «Луцькреклама», кошти в 

розмірі 20 % суми коштів, що фактично надійдуть за право тимчасового користування 

місцями, що перебувають у комунальній власності міста Луцька, для розміщення 

зовнішньої реклами, надаються КП «Луцькреклама» з метою:  

- виконання функцій з укладення договорів, нарахування та отримання плати за 

тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами; здійснення 
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заходів щодо забезпечення повноти та вчасності надходжень вказаної плати до 

бюджету міста; забезпечення збільшення надходжень до бюджету міста;  

- забезпечення дотримання встановленого порядку розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами, формування естетичного міського середовища;  

- забезпечення виготовлення та розміщення на засобах зовнішньої реклами соціальної 

реклами, а також інформації про святкові та інші заходи, що проводяться 

безпосередньо чи за підтримки органів місцевого самоврядування;  

- розроблення проєктів зовнішнього благоустрою міста Луцька, у тому числі схем 

розташування рекламних засобів, інших елементів міського дизайну соціально-

побутового призначення; 

- здійснення у встановленому порядку демонтажу засобів зовнішньої реклами; - 

виконання рішень та/або розпоряджень органів місцевого самоврядування міста 

Луцька щодо поліпшення зовнішнього вигляду рекламно-інформаційного простору та 

дизайну міського середовища міста Луцька; - інші видатки згідно з фінансовим 

планом на рік, затвердженим Виконавчим комітетом Луцької міської ради.  

 

(13) Відповідно до Порядку розміщення вивісок у місті Луцьку, затвердженого рішенням 

Луцької міської ради від 25.05.2016 № 9/9, до повноважень комунального підприємства 

«Луцькреклама» належить:  

- здійснення нагляду за дотриманням суб’єктами господарювання вимог цього 

Порядку, а також пред’явлення вимог про усунення виявлених порушень у 

встановлений у вимозі термін;  

- організація та проведення інвентаризації вивісок, підготовка та пред’явлення вимог 

про проведення демонтажу;  

- у разі виявлення порушень Порядку - складання актів «про виявлення порушення 

порядку розміщення вивісок»;  

- у разі виявлення порушень чинного законодавства, у тому числі законодавства про 

мову, державних норм та стандартів, правил торгівлі та побутового обслуговування 

тощо; 

- подання відповідальним органам відповідних матеріалів;  

- організація та проведення демонтажу вивісок;  

- здійснення інших повноважень, визначених цим Порядком та чинним 

законодавством. 

 

(14)  Відповідно до інформації Надавача до головних сучасних проблем, пов’язаних із 

функціонуванням ринку зовнішньої реклами та вивісок у місті Луцьку, належать: 

- самовільне розміщення рекламних засобів, що призводить до неповноти надходжень 

до бюджету міста; 

- перманентна поява в усіх районах міста рекламних засобів різних форматів, зокрема 

як окремо розміщених, так і розміщених на фасадах будинків, будівель і споруд, 

огорожах, парканах та виносних «штендерів», що не відповідають Порядку 

розміщення зовнішньої реклами в місті Луцьку; 

- перенасиченість міста різноформатними вивісками низької якості, що не відповідають 

Порядку розміщення вивісок у місті Луцьку; 

- естетична та технічна застарілість значної частини розміщених рекламних засобів та 

вивісок; 

- нестача донесення мешканцям міста інформації, яка спрямована на досягнення 

суспільно-корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей, і 

розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку. 
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(15)  Згідно з повідомленням, у червні 2020 року планується перевищення суми незначної 

державної допомоги відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання».  

 

(16)  Надання державної підтримки є безстроковим на весь строк виконання функцій 

підприємства, делегованих Луцькою міською радою. 

 

(17)  За рахунок державної підтримки, відповідно до затверджених фінансових планів, 

будуть покриватися такі витрати: 

- демонтаж та зберігання засобів зовнішньої реклами;  

- витрати на збут; 

- виготовлення та розміщення соціальної реклами;  

- сплата податків та зборів;  

- адміністративні витрати; 

- заробітна плата; 

- єдиний соціальний внесок; 

- комунальні послуги;  

- утримання та обслуговування пам’ятного знака «Героям Небесної Сотні» та 

пам'ятного знака «Загинули за єдність», туристичних вуличних стендів (секційні) в 

місті Луцьку. 

 

4. ІНФОРМАЦІЯ, ОТРИМАНА В ХОДІ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

(18) Відповідно до листа Луцької міської ради (вх. № 5-01/13844 від 22.11.2019), 

встановлено наступне. 

 

(19) Рішенням Луцької міської ради від 01.04.2010 № 56/156 «Про визначення робочого 

органу для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами в місті Луцьку» та 

розпорядження міського голови від 11.01.2011 № 5-ра «Про упорядкування структури 

виконавчих органів міської ради» функції робочого органу для регулювання діяльності 

з розміщення зовнішньої реклами з 01.04.2010 покладено на дозвільний центр Луцької 

міської ради. 

 

(20) КП «Луцькреклама» буде надано повідомлену державну допомогу, оскільки згідно з 

рішенням Луцької міської ради та Виконавчого комітету КП «Луцькреклама» 

уповноважено на виконання функцій контролю за дотриманням розповсюджувачами 

реклами Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Луцьку, здійснення 

демонтажу протиправно розміщених рекламних засобів, розміщення соціальної 

реклами, укладання з розповсюджувачами зовнішньої реклами договорів тимчасового 

користування місцем розміщення засобу зовнішньої реклами, складання протоколів про 

адміністративні правопорушення. 

 

(21) КП «Луцькреклама» надає платні послуги з проведення державної реєстрації шлюбу у 

скорочені строки, відповідно до  Меморандуму про співпрацю щодо надання послуг з 

організації проведення державної реєстрації шлюбу у скорочені строки від 20.06.2017. 

 

(22) Інша діяльність КП «Луцькреклама» надається на безоплатній основі (надання в 

тимчасове користування місця розміщення засобів зовнішньої реклами, що знаходиться 

в комунальній власності), пов’язана з виконанням адміністративних функцій, 

покладених на комунальне підприємство рішеннями Луцької міської ради та її 

Виконавчого комітету, таке місце надається фізичним особам-підприємцям та 

юридичним особам відповідно до укладених договорів. Луцькою міською радою та її 
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виконавчим комітетом КП «Луцькреклама» делеговано повноваження в частині 

виконання завдань щодо здійснення адміністративних функцій. 

 

(23) У випадку розміщення незаконної та бездозвільної реклами, демонтаж засобів 

зовнішньої реклами здійснюють власники засобів зовнішньої реклами відповідно до 

приписів інспекторів КП «Луцькреклама» або рішень Виконавчого комітету Луцької 

міської ради. У разі невиконання демонтажу власниками,  

КП «Луцькреклама» уповноважено здійснити демонтаж засобів зовнішньої реклами 

відповідно до рішень виконавчого комітету Луцької міської ради. Демонтаж здійснює 

підрядна організація на договірних умовах (копію договору з додатками додаємо) з 

подальшим відшкодуванням власниками засобів зовнішньої реклами витрат на 

демонтаж, еквівалентних виставленому підрядником рахунку.  

 

(24) КП «Луцькреклама» власними силами не надає послуг із демонтажу рекламних засобів 

та вивісок. 

 

(25) Відсоткове співвідношення обсягу діяльності, що здійснюється на безоплатній основі,  

99,66 %, та обсягу діяльності, що здійснюється на платній основі  0,34 %. 

 

(26) Розмір державної допомоги, спрямованої на фінансування діяльності, що здійснюється 

на безоплатній основі, – 100 %. 

 

5. ІНФОРМАЦІЯ, Отримана В Ході Розгляду Справи 

 

(27) Відповідно до листа Луцької міської ради вх. № 5-01/14941 від 12.12.2019 

КП «Луцькреклама» виконує такі повноваження Луцької міської ради: відповідно до 

статей 26 та 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Луцька міська 

рада уповноважена, зокрема: 

- приймати рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодо 

управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної 

територіальної громади, визначати межі цих повноважень та умови їх здійснення; 

- створювати у разі необхідності органи і служби для забезпечення здійснення з 

іншими суб'єктами комунальної власності спільних проєктів або спільного 

фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, 

визначати повноваження цих органів (служб); 

- залучати на договірних засадах підприємства, установи та організації незалежно від 

форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста, 

координувати цю роботу на відповідній території; 

- розміщувати на договірних засадах замовлення на виробництво продукції; 

- виконувати роботи (послуги), необхідні для територіальної громади, на 

підприємствах, в установах та організаціях. 

 

(28) Отже, Луцька міська рада надала право  КП «Луцькреклама» здійснювати заходи 

щодо (далі – обов’язки з укладення договорів, нарахування та отримання плати за 

тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами; 

здійснення заходів щодо забезпечення повноти та вчасності надходжень вказаної 

плати до бюджету міста та забезпечення дотримання встановленого порядку 

розміщення об'єктів зовнішньої реклами, складання протоколів про 

адміністративні правопорушення за статтею 152 КУпАП): 

- виконання функцій з укладення договорів, нарахування та отримання плати за 

тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами; здійснення 
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заходів щодо забезпечення повноти та вчасності надходжень вказаної плати до 

бюджету міста; 

- забезпечення збільшення надходжень до бюджету міста; 

- забезпечення дотримання встановленого порядку розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами, формування естетичного міського середовища; 

- здійснення у встановленому порядку демонтажу засобів зовнішньої реклами; 

- виконання рішень та/або розпоряджень органів місцевого самоврядування міста Луцька 

щодо поліпшення зовнішнього вигляду рекламно-інформаційного простору та дизайну 

міського середовища міста Луцька; 

- інші видатки згідно з фінансовим планом на рік, затвердженим Виконавчим комітетом 

Луцької міської ради. 

 

(29) Відповідно до пункту 5 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 (далі - Типові правила), 

для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами сільська, селищна, 

міська рада може утворювати відділ, управління, інший виконавчий орган або 

покладати відповідні функції на існуючий відділ, управління (далі - Робочий орган). 

 

(30) Пунктом 6 Типових правил встановлено повноваження Робочого органу: 

- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін 

у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії; 

- надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-

планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для 

розташування складних (дахових) рекламних засобів; 

- прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування 

рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, 

або про відмову в установленні такого пріоритету; 

- підготовка проекту рішення виконавчого органу ради щодо надання дозволу (у тому 

числі погодження з органами та особами, зазначеними у пункті 16 цих Правил) чи про 

відмову у його наданні; 

- видача дозволу на підставі рішення виконавчого органу ради; 

- ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх 

розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних 

містобудівного кадастру населених пунктів; 

- подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, 

областях, містах Києві та Севастополі матеріалів про порушення порядку 

розповсюдження та розміщення реклами; 

- підготовка і подання виконавчому органу ради пропозицій щодо розмірів плати за 

надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття 

відповідного рішення. 

 

(31) Однак рішенням Виконавчого комітету Луцької міської ради від 16.02.2012 № 83-1 

«Про деякі питання щодо розміщення зовнішньої реклами в місті Луцьку»  

КП «Луцькреклама», а не Робочий орган,  уповноважено здійснювати контроль за 

дотриманням розповсюджувачами реклами Порядку розміщення зовнішньої реклами в 

місті Луцьку, проводити необхідні заходи для запобігання, недопущення і припинення 

порушень розміщення зовнішньої реклами, приймати в експлуатацію засоби зовнішньої 

реклами, здійснювати демонтаж протиправно розміщених рекламних засобів, 

розміщувати соціальну рекламу, а також у зазначеному рішенні надано визначення 

терміна «Уповноважена особа». 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2067-2003-%D0%BF#n69
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(32) Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Луцьку та Порядок проведення 

демонтажу, обліку, зберігання і реалізації засобів зовнішньої реклами затверджено 

рішенням Виконавчого комітету Луцької міської ради від 03.11.2011 №770-1 (далі  

Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Луцьку). 

 

(33) Відповідно до пункту 46 Типових правил у разі порушення порядку розповсюдження та 

розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за 

додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з 

вимогою усунення порушень у визначений строк. 

 

(34) Отже, рішенням Луцької міської ради від 01.04.2010 № 56/156 «Про визначення 

робочого органу для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами у місті 

Луцьку» визначено робочий орган  управління розвитку підприємництва та реклами 

Луцької міської ради та Уповноважену особу   КП «Луцькреклама». 

 

(35) КП «Луцькреклама»  виконує такі заходи: складання протоколів про адміністративні 

правопорушення за статтею 152 КУпАП, посадові особи комунального підприємства 

«Луцькреклама» уповноважені складати протоколи за вказаною статтею згідно з 

рішенням Виконавчого комітету Луцької міської ради від 24.01.2018 № 47-1 «Про 

уповноваження посадових осіб щодо складання протоколів про адміністративні 

правопорушення» (зі змінами). 

 

(36) Згідно з рішенням Луцької міської ради від 26.01.2012 № 20/89 «Про функціонування 

комунального підприємства «Луцькреклама» та рішенням Луцької міської ради  

від 26.02.2015 № 71/24 «Про внесення змін до рішення Луцької міської ради  

від 26.01.2012 № 20/89 «Про функціонування комунального підприємства 

«Луцькреклама», кошти в розмірі 20 % від суми коштів, що фактично надійдуть за 

право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності 

міста Луцька, для розміщення зовнішньої реклами, надаються КП «Луцькреклама» з 

метою: 

- виконання функцій з укладення договорів, нарахування та отримання плати за 

тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами; здійснення 

заходів щодо забезпечення повноти та вчасності надходжень вказаної плати до 

бюджету міста; 

- забезпечення збільшення надходжень до бюджету міста; 

- забезпечення дотримання встановленого порядку розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами, формування естетичного міського середовища; 

- забезпечення виготовлення та розміщення на засобах зовнішньої реклами соціальної 

реклами, а також інформації про святкові та інші заходи, що проводяться безпосередньо 

чи за підтримки органів місцевого самоврядування; 

- розроблення проєктів зовнішнього благоустрою міста Луцька, у тому числі схем 

розташування рекламних засобів, інших елементів міського дизайну соціально-

побутового призначення; 

- здійснення у встановленому порядку демонтажу засобів зовнішньої реклами; 

- виконання рішень та/або розпоряджень органів місцевого самоврядування міста Луцька 

щодо поліпшення зовнішнього вигляду рекламно-інформаційного простору та дизайну 

міського середовища міста Луцька; 

- інші видатки згідно з фінансовим планом на рік, затвердженим Виконавчим комітетом 

Луцької міської ради. 
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(37) Відповідно до Порядку розміщення вивісок у місті Луцьку, затвердженого рішенням 

Луцької міської ради від 25.05.2016 № 9/9, до повноважень комунального підприємства 

«Луцькреклама» належить: 

- здійснення нагляду за дотриманням суб’єктами господарювання вимог цього Порядку, 

а також пред’явлення вимог про усунення виявлених порушень у встановлений у вимозі 

термін; 

- організація та проведення інвентаризації вивісок, підготовка та пред’явлення вимог про 

проведення демонтажу; 

- у разі виявлення порушень Порядку  складання актів «про виявлення порушення 

порядку розміщення вивісок»; 

- у разі виявлення порушень чинного законодавства, у тому числі законодавства про 

мову, державних норм та стандартів, правил торгівлі та побутового обслуговування 

тощо - подання відповідальним органам відповідних матеріалів; 

- організація та проведення демонтажу вивісок; 

- здійснення інших повноважень, визначених цим Порядком та чинним законодавством. 

 

(38) Демонтаж засобів зовнішньої реклами здійснює підрядна організація на договірних 

умовах з КП «Луцькреклама» відповідно до рішення Виконавчого комітету Луцької 

міської ради з подальшим відшкодуванням власниками засобів зовнішньої реклами 

витрат на демонтаж, еквівалентних виставленому підрядником рахунку.  

КП «Луцькреклама» власними силами не надає послуг із демонтажу рекламних засобів 

та вивісок. Відповідно до протоколу узгодження договірної ціни, що є додатком № 3 до 

договору № 01-01- 09-ДЗ від 01.09.2018, вартість послуг демонтажу покриває витрати 

підрядника та становить 600,00 грн з ПДВ за годину робіт. У вартість цих робіт 

включено: оплата праці 2 працівників демонтажної бригади  68,00 грн, оплата праці 

водія  32,00 грн, компенсація часу на виїзд бригади до об’єкта та зворотній переїзд на 

склад  100,00 грн, завантажувально-розвантажувальні роботи  100,00 грн, 

транспортні витрати в межах міста або до 20 км (3-місний вантажний автобус)  100,00 

грн, прибуток підрядної організації 25 %  100,00 грн та податок на додану вартість 

(20  %)   100,00 грн. 

 

6. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 

6.1. Зовнішня реклама 

 

(39) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про рекламу» зовнішня реклама  реклама, що 

розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях  рекламоносіях, 

розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, 

споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг. 

 

(40) Відповідно до статті 16 Закону України «Про рекламу» розміщення зовнішньої реклами 

у населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими 

органами сільських, селищних, міських рад, а поза межами населених пунктів  на 

підставі дозволів, що надаються обласними державними адміністраціями, а на території 

Автономної Республіки Крим - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, в 

порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що 

затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

 

(41) Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

до повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, 

торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2067-2003-%D0%BF#n17
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виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить, зокрема, надання 

дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами. 

 

(42) Пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 «Про 

затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» визначено, що для 

регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами сільська, селищна, міська 

рада може утворювати відділ, управління, інший виконавчий орган або покладати 

відповідні функції на існуючий відділ, управління.  
 

(43) Відповідно до пункту 28 зазначеної постанови Кабінету Міністрів України 

відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на 

новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування 

рекламного засобу. 

 

(44) Пунктом 46  Типових правил розміщення зовнішньої реклами встановлено, що у разі 

порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа 

органу, який здійснює контроль за додержанням цих Правил, звертається до 

розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений 

строк. 

 

(45) Згідно з пунктом 49 Типових правил розміщення зовнішньої реклами демонтаж вивісок 

чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у разі: 

- припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця; 

- невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим 

у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, 

санітарним нормам; 

- порушення благоустрою території; 

- розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних 

осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені. 

 

(46) Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» до  

виключної компетенції  сільських, селищних, міських рад належить, зокрема,  

встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території 

населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, 

додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено 

адміністративну відповідальність. 

 

(47) Відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених 

пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів - тягнуть за собою 

накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької 

діяльності - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

6.2. Соціальна реклама  

 

(48) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про рекламу» соціальна реклама  інформація 

будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення 

суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і 

розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку. 

 

(49) Відповідно до статті 12 Закону України «Про рекламу»: 
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- рекламодавцем соціальної реклами може бути будь-яка особа; 

- соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний товар та/або його 

виробника, на рекламодавця (крім випадків, коли рекламодавцем є громадське 

об’єднання чи благодійна організація), на об’єкти права інтелектуальної власності, що 

належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами, крім реклами 

національних фільмів; 

- на осіб, які безоплатно виробляють і розповсюджують соціальну рекламу, та на осіб, які 

передають свої майно і кошти іншим особам для виробництва і розповсюдження 

соціальної реклами, поширюються пільги, передбачені законодавством України для 

благодійної діяльності; 

- засоби масової інформації  розповсюджувачі реклами, діяльність яких повністю або 

частково фінансується з державного або місцевих бюджетів, зобов'язані розміщувати 

соціальну рекламу державних органів та органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій безкоштовно в обсязі не менше 5 відсотків ефірного часу, 

друкованої площі, відведених для реклами; 

- засоби масової інформації  розповсюджувачі реклами, що повністю або частково 

фінансуються з державного або місцевих бюджетів, зобов'язані надавати пільги при 

розміщенні соціальної реклами, замовником якої є заклади освіти, культури, охорони 

здоров'я, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, а також 

благодійні організації. 

 

6.3.  Об’єкти благоустрою як об’єкт державної допомоги 

 

(50) 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. 

 

(51) 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 з благоустрою населених пунктів; 

- затвердження правил благоустрою територій населених пунктів; 

- створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення спільно з 

іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення 

повноважень цих органів (служб). 

 

(52)  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. 

 

(53)  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; малі архітектурні форми, засоби та 
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обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, технічні засоби 

регулювання дорожнього руху. 

 

(54) 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; 

- 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. 

 

(55)  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. 

 

7. ВИЗНАЧЕННЯ НАЛЕЖНОСТІ ЗАХОДУ ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ЛУЦЬКРЕКЛАМА»  ДО ДЕРЖАВНОЇ   ДОПОМОГИ 

 

7.1. Надання підтримки суб’єкту господарювання 
 

(56) 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. 

 

(57) 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. 

 

(58) За наведених умов КП «Луцькреклама»: 

 

-  у частині виконання обов’язків з укладення договорів, нарахування та отримання 

плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами; 

здійснення заходів щодо забезпечення повноти та вчасності надходжень вказаної плати 

до бюджету міста та забезпечення дотримання встановленого порядку розміщення 

об'єктів зовнішньої реклами, складання протоколів про адміністративні 

правопорушення за статтею 152 КУпАП, є суб’єктом господарювання у розумінні 

Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»; 

 

- у частині виготовлення та розміщення соціальної реклами, спрямованої на 

досягнення суспільно-корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей, та 

інформації про заходи, що проводяться за підтримки органів місцевого самоврядування 
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та інших органів виконавчої влади, є суб’єктом господарювання у розумінні Закону 

України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»; 

 

- у частині утримання та обслуговування об’єктів благоустрою, а саме: пам’ятного 

знака «Героям Небесної Сотні» та Пам'ятного знаку «Загинули за єдність», туристичних 

вуличних стендів (секційні) у місті Луцьку, є суб’єктом господарювання у розумінні 

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

 

7.2. Надання підтримки за рахунок ресурсів держави 
 

(59) Відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання»  державна допомога полягає у передачі ресурсів держави 

чи місцевих ресурсів окремим суб’єктам господарювання, а також у втратах доходів 

відповідних бюджетів. 
 

(60) Отже, відрахування відповідно до рішення Луцької міської ради від 26.02.2015 № 71/24  

«Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2012 № 20/89 «Про 

функціонування комунального підприємства «Луцькреклама» (зі змінами) 

КП «Луцькреклама» 20 % плати за тимчасове користування місцем розташування 

рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності Луцької міської ради, є 

місцевим ресурсом у розумінні Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання». 

 

7.3. Створення переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження 

окремих видів господарської діяльності 

 

(61) Згідно з пунктом 66 Повідомлення Комісії перевагою вважається будь-яка економічна 

вигода, яка була б недоступною для суб’єкта господарювання за звичайних ринкових 

умов, тобто за відсутності втручання держави. При цьому будь-яка компенсація витрат, 

пов’язаних з виконанням нормативних обов’язків, передбачає надання переваги (пункт 

69 зазначеного Повідомлення).   

 

(62) Відповідно до пункту 97 Повідомлення Комісії у разі, якщо операція проводилася із 

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

доказом її відповідності ринковим умовам.  

 

(63) 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, та недискримінаційною. 

 

(64) Отримувачем державної підтримки визначено конкретну юридичну особу –  

КП «Луцькреклама», яке отримує фінансування на: 

- виконання обов’язків з укладення договорів, нарахування та отримання плати за 

тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами; здійснення 

заходів щодо забезпечення повноти та вчасності надходжень вказаної плати до 

бюджету міста та забезпечення дотримання встановленого порядку розміщення об'єктів 

зовнішньої реклами, складання протоколів про адміністративні правопорушення за 

статтею 152 КУпАП; 

- виготовлення та розміщення соціальної реклами, спрямованої на досягнення суспільно-

корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей, та інформації про заходи, 

що проводяться за підтримки органів місцевого самоврядування та інших органів 

виконавчої влади; 
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- утримання пам’ятних знаків «Героям Небесної Сотні» та «Загинули за єдність», 

туристичних вуличних стендів. 

 

(65) Оскільки отримувача не було обрано на умовах конкурентної процедури, не можна 

стверджувати, що надана отримувачу економічна вигода у вигляді покриття витрат на 

здійснення основної діяльності була б доступною для нього за звичайних ринкових 

умов без втручання держави.  

 

(66) Крім того, Надавачем не надано достатніх доказів того, що державна підтримка на 

покриття витрат КП «Луцькреклама» зі здійснення основної діяльності визначена на 

мінімально можливому рівні, тобто що за звичайних ринкових умов, зокрема, при 

виборі отримувача за конкурентною процедурою, витрати місцевого бюджету не були б 

меншими за ті, які мають бути використані для на забезпечення діяльності отримувача.  

 

(67) Отже, фінансування комунального підприємства «Луцькреклама», у формі  20 % плати 

за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває в 

комунальній власності Луцької міської ради відповідно до рішення Луцької міської 

ради від 26.02.2015 № 71/24  «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2012 

№ 20/89 «Про функціонування комунального підприємства «Луцькреклама», у частині 

виконання обов’язків з укладення договорів, нарахування та отримання плати за 

тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами; здійснення 

заходів щодо забезпечення повноти та вчасності надходжень вказаної плати до 

бюджету міста та забезпечення дотримання встановленого порядку розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами, складання протоколів про адміністративні правопорушення за 

статтею 152 КУпАП, створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи 

провадження окремих видів господарської діяльності. 

 

(68) Отже, фінансування КП «Луцькреклама» у формі  20 % плати за тимчасове 

користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває в комунальній 

власності Луцької міської ради відповідно до рішення Луцької міської ради від 

26.02.2015 № 71/24  «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2012 № 20/89 

«Про функціонування комунального підприємства «Луцькреклама», у частині 

виготовлення та розміщення соціальної реклами, спрямованої на досягнення 

суспільно-корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей, та інформації 

про заходи, що проводяться за підтримки органів місцевого самоврядування та інших 

органів виконавчої влади, створює переваги для виробництва окремих видів товарів 

чи провадження окремих видів господарської діяльності. 

 

(69) Отже, фінансування КП «Луцькреклама» у формі  20 % плати за тимчасове 

користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває в комунальній 

власності Луцької міської ради відповідно до рішення Луцької міської ради  

від 26.02.2015 № 71/24  «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2012 № 

20/89 «Про функціонування комунального підприємства «Луцькреклама», в частині 

надання послуг з утримання об’єктів благоустрою, а саме: пам’ятних знаків «Героям 

Небесної Сотні» та «Загинули за єдність», туристичних вуличних стендів, не виключає 

створення переваг для окремих послуг на ринку утримання об’єктів благоустрою. 

 

7.4. Спотворення або загроза спотворення конкуренції 

 

(70) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», економічна 

конкуренція (конкуренція) – це змагання між суб’єктами господарювання з метою 

здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами 
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господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають 

можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт 

господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. Ринок, у свою 

чергу, є сферою обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного 

часу і в межах певної території є попит і пропозиція. 

 

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

загрожувати спотворенням конкуренції), державна допомога суб’єктові 

господарювання повинна стосуватися діяльності такого суб’єкта щодо виробництва 

товару (виконання робіт, надання послуг), який має вартісний характер і цінову 

визначеність та бере участь у господарському обороті на ринку. 

 

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

державою, вважаються такими, що спотворюють конкуренцію або становлять загрозу 

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

суб’єктами господарювання, які є його конкурентами.  

 

(73) Згідно з рішенням Луцької міської ради від 26.01.2012 № 20/89 «Про функціонування 

комунального підприємства «Луцькреклама» та рішенням Луцької міської ради від 

26.02.2015 № 71/24 «Про внесення змін до рішення Луцької міської ради від 26.01.2012 

№ 20/89 «Про функціонування комунального підприємства «Луцькреклама», кошти в 

розмірі 20 % суми коштів, що фактично надійдуть за право тимчасового користування 

місцями, що перебувають у комунальній власності міста Луцька, для розміщення 

зовнішньої реклами, надаються КП «Луцькреклама» з метою: 

- виконання функцій з укладення договорів, нарахування та отримання плати за 

тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами; здійснення 

заходів щодо забезпечення повноти та вчасності надходжень вказаної плати до 

бюджету міста; 

- забезпечення збільшення надходжень до бюджету міста; 

- забезпечення дотримання встановленого порядку розміщення об'єктів зовнішньої 

реклами, формування естетичного міського середовища; 

- забезпечення виготовлення та розміщення на засобах зовнішньої реклами соціальної 

реклами, а також інформації про святкові та інші заходи, що проводяться безпосередньо 

чи за підтримки органів місцевого самоврядування; 

- розроблення проєктів зовнішнього благоустрою міста Луцька, у тому числі схем 

розташування рекламних засобів, інших елементів міського дизайну соціально-

побутового призначення; 

- здійснення у встановленому порядку демонтажу засобів зовнішньої реклами; 

- виконання рішень та/або розпоряджень органів місцевого самоврядування міста Луцька 

щодо поліпшення зовнішнього вигляду рекламно-інформаційного простору та дизайну 

міського середовища міста Луцька; 

- інші видатки згідно з фінансовим планом на рік, затвердженим Виконавчим комітетом 

Луцької міської ради. 

 

(74) Відповідно до Порядку розміщення вивісок у місті Луцьку, затвердженого рішенням 

Луцької міської ради від 25.05.2016 № 9/9, до повноважень КП «Луцькреклама» 

належить: 

- здійснення нагляду за дотриманням суб’єктами господарювання вимог цього Порядку, 

а також пред’явлення вимог про усунення виявлених порушень у встановлений у вимозі 

термін; 

- організація та проведення інвентаризації вивісок, підготовка та пред’явлення вимог про 

проведення демонтажу; 
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- у разі виявлення порушень Порядку  складання актів «про виявлення порушення 

порядку розміщення вивісок»; 

- у разі виявлення порушень чинного законодавства, у тому числі законодавства про 

мову, державних норм та стандартів, правил торгівлі та побутового обслуговування 

тощо - подання відповідальним органам відповідних матеріалів; 

- організація та проведення демонтажу вивісок; 

- здійснення інших повноважень, визначених цим Порядком та чинним законодавством. 

 

(75) Разом із тим Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради 

зазначає, що вищезазначені повноваження КП «Луцькреклама» надано відповідно до 

положень статей 26 та 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а 

саме щодо:  

- передачі окремих повноважень з управління майном комунальної власності; 

- створення у разі необхідності органів і служб, для забезпечення здійснення з іншими 

суб’єктами комунальної власності спільних проєктів; 

- прийняття рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодо 

управління майном комунальної власності; 

- залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій до участі в 

комплексному соціально-економічному розвитку міста та координації роботи на 

території Луцької міської територіальної громади. 

 

(76) Водночас зазначені норми статей Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» не містять прямої норми щодо створення підприємства комунальної форми 

власності з метою виконання функцій  з укладення договорів, нарахування та 

отримання плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої 

реклами; здійснення заходів щодо забезпечення повноти та вчасності надходжень 

вказаної плати до бюджету міста та забезпечення дотримання встановленого порядку 

розміщення об'єктів зовнішньої реклами, складання протоколів про адміністративні 

правопорушення. 

 

(77) Крім того, фінансування за рахунок місцевих ресурсів комунального підприємства 

«Луцькреклама, зокрема,  у формі  20% від плати за тимчасове користування місцем 

розташування рекламних засобів виключає можливість здобуття КП «Луцькреклама» 

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. 

 

(78) Отже, фінансування КП «Луцькреклама», у формі  20 % плати за тимчасове 

користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває в комунальній 

власності Луцької міської ради відповідно до рішення Луцької міської ради від 

26.02.2015 № 71/24 «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2012 № 20/89 

«Про функціонування комунального підприємства «Луцькреклама», у частині 

виконання обов’язків з укладення договорів, нарахування та отримання плати за 

тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами; здійснення 

заходів щодо забезпечення повноти та вчасності надходжень вказаної плати до 

бюджету міста та забезпечення дотримання встановленого порядку розміщення об'єктів 

зовнішньої реклами, складання протоколів про адміністративні правопорушення за 

статтею 152 КУпАП, спотворює економічну конкуренцію, оскількі забезпечення такої 

діяльності неможливе без втручання держави. 
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(79) Згідно з рішенням Луцької міської ради від 26.01.2012 № 20/89 «Про функціонування 

комунального підприємства «Луцькреклама», КП «Луцькреклама» здійснює 

забезпечення виготовлення та розміщення на засобах зовнішньої реклами соціальної 

реклами, а також інформації про святкові та інші заходи, що проводяться безпосередньо 

чи за підтримки органів місцевого самоврядування. 

 

(80) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про рекламу» соціальна реклама  інформація 

будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення 

суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і 

розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку. 

 

(81) Разом із тим, відповідно до пункту 2 рішення Луцької міської ради від 28.02.2012 

№ 21/42 «Про окремі рішення виконавчого комітету Луцької міської ради з питань 

соціальної реклами»: 

- соціальна реклама - інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка 

спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію  загальнолюдських 

цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку. Не є соціальною 

рекламою інформація ідейного впливу на людей, що має на меті прямо або 

опосередковано привернути увагу до суб'єктів виборчого процесу (інформація 

політичних діячів, посадових осіб державної влади та місцевого самоврядування, 

політичних партій), сформувати у суспільстві та у свідомості громадян позитивне або 

негативне ставлення до них або спрямувати політичну поведінку громадян і соціальних 

груп у їх ставленні до згаданих осіб, у тому числі інформаційні повідомлення про 

заходи, що проводяться або підтримуються із вказаною метою, привітання із 

державними, професійними чи релігійними святами тощо; 

- у разі розміщення на рекламних засобах соціальної реклами на замовлення або за 

погодженням міської ради, її виконавчого комітету при проведенні загальнодержавних, 

міських та інших соціальних заходів плата за тимчасове користування місцем 

розташування ЗЗР, що знаходяться у комунальній власності, не справляється. Соціальна 

реклама не повинна містити посилань  на конкретний товар та/або його виробника, на 

рекламодавця (за винятком  випадків,  коли рекламодавцем є громадська організація), 

на  об'єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або 

рекламодавцю соціальної реклами, назв посад та прізвищ політичних діячів, службових 

осіб державної влади та місцевого самоврядування, Народних депутатів України, 

депутатів місцевих рад, логотипів політичних партій. Так само не допускається 

розміщення під виглядом соціальної реклами прихованої реклами політичних діячів, 

службових осіб державної влади та місцевого самоврядування, Народних депутатів 

України, депутатів місцевих рад, політичних партій; 

 

(82) Отже, фінансування КП «Луцькреклама» у формі  20 % плати за тимчасове 

користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває в комунальній 

власності Луцької міської ради відповідно до рішення Луцької міської ради від 

26.02.2015 № 71/24  «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2012 № 20/89 

«Про функціонування комунального підприємства «Луцькреклама», в частині 

виготовлення та розміщення соціальної реклами, спрямованої на досягнення 

суспільно-корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей, та інформації 

про заходи, що проводяться за підтримки органів місцевого самоврядування та інших 

органів виконавчої влади, розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку, не 

спотворює економічної конкуренції, оскільки забезпечення такої діяльності 

неможливе без втручання держави. 
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(83) Пам’ятні знаки «Героям Небесної Сотні» та «Загинули за єдність», туристичні вуличні 

стенди знаходяться на балансі КП «Луцькреклама» та є комунальним майном Луцької 

міської територіальної громади.  

 

(84) КП «Луцькреклама» здійснює утримання цих елементів відповідно до видатків 

фінансового плану (ремонт, амортизація), затверджених рішенням Луцької міської ради 

відповідно до рішення Луцької міської ради від 26.01.2012 № 20/89 «Про 

функціонування  КП «Луцькреклама». 

 

(85) Вказані об’єкти благоустрою використовуються не для комерційних цілей, а отже, 

надаються населенню на безоплатній основі, роботи не реалізуються на ринку, у 

розумінні Закону України «Про захист економічної конкуренції», не беруть участі в 

господарському обороті та повинні надаватися за рахунок місцевого бюджету 

відповідно до законодавства. 

 

(86) Отже, фінансування КП «Луцькреклама» у формі  20 % плати за тимчасове 

користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває в комунальній 

власності Луцької міської ради відповідно до рішення Луцької міської ради від 

26.02.2015 № 71/24 «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2012 № 20/89 

«Про функціонування комунального підприємства «Луцькреклама», у частині надання 

послуг з утримання пам’ятних знаків «Героям Небесної сотні» та «Загинули за єдність», 

туристичних вуличних стендів, які використовуються не для комерційних цілей, не 

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

конкуренції», не беруть участі в господарському обороті, не спотворює економічної 

конкуренції, оскільки забезпечення такої діяльності неможливе без втручання держави. 

 

7.5. Віднесення повідомленої державної підтримки до державної допомоги 

 

(87) Повідомлена державна підтримка з фінансування діяльності КП «Луцькреклама» у 

формі  20 % плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, 

що перебуває в комунальній власності Луцької міської ради відповідно до рішення 

Луцької міської ради від 26.02.2015 № 71/24  «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 26.01.2012 № 20/89 «Про функціонування комунального підприємства 

«Луцькреклама»: 

- з укладення договорів, нарахування та отримання плати за тимчасове користування 

місцем розміщення засобів зовнішньої реклами; здійснення заходів щодо забезпечення 

повноти та вчасності надходжень вказаної плати до бюджету міста та забезпечення 

дотримання встановленого порядку розміщення об'єктів зовнішньої реклами, складання 

протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 152 КУпАП, є державною 

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

господарювання»; 
- з виготовлення та розміщення соціальної реклами, спрямованої на досягнення 

суспільно-корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей, та інформації 

про заходи, що проводяться за підтримки органів місцевого самоврядування та інших 

органів виконавчої влади; 

- з надання послуг утримання пам’ятних знаків «Героям Небесної Сотні» та «Загинули за 

єдність», туристичних вуличних стендів, які використовуються не для комерційних 

цілей, 

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

суб’єктам господарювання». 
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8. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

(88) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України «Про державну 

допомогу  суб’єктам  господарювання»  (далі –  Закон)  державна  допомога  суб’єктам 

господарювання (далі – державна допомога) – підтримка у будь-якій формі суб’єктів 

господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або 

загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва 

окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності. 

 

(89) Державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі 

умови: 

- підтримка надається суб’єкту господарювання;  

- 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. 

 

(90) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», економічна 

конкуренція (конкуренція) – це змагання між суб’єктами господарювання з метою 

здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами 

господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають 

можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт 

господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. Ринок, у свою 

чергу, є сферою обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного 

часу і в межах певної території є попит і пропозиція. 

 

(91) 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. 

 

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

загрожувати спотворенням конкуренції), державна 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. 

 

(93) Тобто, повідомлена підтримка з фінансування діяльності КП «Луцькреклама» у формі  

20 % плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що 

перебуває в комунальній власності Луцької міської ради відповідно до рішення Луцької 

міської ради від 26.02.2015 № 71/24  «Про внесення змін до рішення міської ради 

від 26.01.2012 № 20/89 «Про функціонування комунального підприємства 

«Луцькреклама»: 

- з виготовлення та розміщення соціальної реклами, спрямованої на досягнення 

суспільно-корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей, та інформації 

про заходи, що проводяться за підтримки органів місцевого самоврядування та інших 

органів виконавчої влади; 

- з надання послуг  утримання пам’ятних знаків «Героям Небесної Сотні» та «Загинули 

за єдність», туристичних вуличних стендів, які використовуються не для комерційних 

цілей, 

не спотворює економічної конкуренції, а тому не є державною допомогою відповідно 

до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». 
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(94) Разом із тим слід зазначити, що: 

- фінансування КП «Луцькреклама» повинно спрямовуватися лише на покриття витрат, 

які пов’язані з виконанням заходів, передбачених рішенням Луцької міської ради від 

26.02.2015 № 71/24 «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2012  

№ 20/89 «Про функціонування комунального підприємства «Луцькреклама»; 

- використання коштів підтримки КП «Луцькреклама» на здійснення підприємницької 

діяльності може містити ознаки державної допомоги; 

- Надавач підтримки має забезпечити постійний контроль за обліком доходів, витрат та 

видатків за видами діяльності та за джерелами фінансування отримувача підтримки 

окремо в розрізі синтетичних та аналітичних рахунків. 

 

(95) Відповідно до статті 2 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» державна допомога є недопустимою для конкуренції, якщо інше не 

встановлено цим Законом. 

 

(96) Статтею 5 Закону визначено, що державна допомога є допустимою, якщо надається з 

метою: 

- забезпечення споживачів соціально важливими товарами, за умови, що така 

допомога не є дискримінаційною стосовно місця походження товарів; 

- відшкодування шкоди особам, постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій 

техногенного чи природного характеру, згідно із Законом. 

 

(97) Постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2002 № 803 затверджено Перелік 

соціально значущих товарів і послуг, за яким проводитиметься постійний моніторинг 

цін і тарифів на споживчому ринку регіонів, а саме визначено перелік: 

- продуктів харчування; 

- продуктів перероблення нафти; 

- товарів та послуг, які реалізуються за регульованими цінами і тарифами. 

 

(98) Отже, послуги  з укладення договорів, нарахування та отримання плати за тимчасове 

користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами; здійснення заходів щодо 

забезпечення повноти та вчасності надходжень вказаної плати до бюджету міста та 

забезпечення дотримання встановленого порядку розміщення об'єктів зовнішньої 

реклами, складання протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 152 

КУпАП не віднесено до Переліку соціально значущих товарів і послуг, за яким 

проводитиметься постійний моніторинг цін і тарифів на споживчому ринку регіонів. 

 

(99) Разом із тим, відповідно до частини другої статті 15 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, 

зокрема, визнається надання окремим суб’єктам господарювання або групам суб’єктів 

господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище 

стосовно конкурентів, що призводить або може призвести до недопущення, усунення, 

обмеження чи спотворення конкуренції. 

 

(100) Крім того, КП «Луцькреклама» не було обрано на конкурсних засадах як уповноважену 

особу: здійснювати контроль за дотриманням розповсюджувачами реклами Порядку 

розміщення зовнішньої реклами в місті Луцьку, проводити необхідні заходи для 

запобігання, недопущення і припинення порушень розміщення зовнішньої реклами, 
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приймати в експлуатацію засоби зовнішньої реклами, здійснювати демонтаж 

протиправно розміщених рекламних засобів. 

 

(101) Отже, повідомлена підтримка, з фінансування діяльності КП «Луцькреклама» у формі  

20 % плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що 

перебуває в комунальній власності Луцької міської ради відповідно до рішення Луцької 

міської ради від 26.02.2015 № 71/24 «Про внесення змін до рішення міської ради 

від 26.01.2012 № 20/89 «Про функціонування комунального підприємства 

«Луцькреклама», у частині виконання обов’язків з укладення договорів, нарахування 

та отримання плати за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої 

реклами; здійснення заходів щодо забезпечення повноти та вчасності надходжень 

вказаної плати до бюджету міста та забезпечення дотримання встановленого порядку 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами складання протоколів про адміністративні 

правопорушення за статтею 152 КУпАП, є недопустимою державною допомогою 

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

 

(102) Разом із тим державна підтримка КП  «Луцькреклама»  здійснюється відповідно до 

рішення Луцької міської ради від 26.02.2015 № 71/24 «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 26.01.2012 № 20/89 «Про функціонування комунального підприємства 

«Луцькреклама» щорічно, починаючи з 2015 року. 
 

(103) Відповідно до пункту 18 частини першої статті 1 Закону України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання» чинна державна допомога - програма державної 

допомоги чи індивідуальна державна допомога, яка існувала на день набрання чинності 

цим Законом або щодо якої Уповноважений орган прийняв рішення про допустимість 

такої допомоги для конкуренції та строк дії якої ще не завершився. 
 

(104) Отже, беручи до уваги, що державна підтримка КП  «Луцькреклама»  здійснюється 

відповідно до рішення Луцької міської ради від 26.02.2015 № 71/24 «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 26.01.2012 № 20/89 «Про функціонування комунального 

підприємства «Луцькреклама», а саме, до набрання чинності Законом у повному обсязі, 

відтак, заходи підтримки, про які зазначається в Повідомленні, є чинною державною 

допомогою. 
 

(105) Відповідно до частини третьої розділу 9 Прикінцевих та перехідних положень Закону 

чинна державна допомога, що існувала на день набрання чинності цим Законом, яка 

відповідно до рішення Уповноваженого органу визнана недопустимою для конкуренції, 

має бути приведена у відповідність із цим Законом у строк, визначений Уповноваженим 

органом, але не більш як протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом, 

тобто до 02.08.2022. 

 

(106) Листом від 07.05.2020 № 500-29/06-6757 Комітетом було надіслано Луцькій міській 

раді подання з попередніми висновками у справі № 500-26.15/132-19-ДД. 

 

(107) Листом № 1.1-5/2184/2020 від 14.05.2020 Луцька міська рада  до подання з попередніми 

висновками від 05.05.2020 № 500-26.15/132-19-ДД/230-спр надала наступні зауваження 

та пропозиції. 

 

(108) Відповідно до статей 7, 143, 144, 146 Конституції України та виключно в межах 

повноважень, визначених статтями 26  та 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Луцька міська рада створила КП «Луцькреклама» та 

наділила відповідними повноваженнями для забезпечення та реалізації дотримання на 

території Луцької міської територіальної громади вимог Закону України «Про 
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рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, що затверджені 

постановою КМ України № 2067 від 29.12.2003.   

 

(109) Саме на підставі цих законодавчих документів Виконавчим комітетом Луцької міської 

ради був прийнятий Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Луцьку, 

затверджений рішенням від 03.11.2011 № 770-1 (який діяв дев’ять років), і 19.02.2020 

рішенням Виконавчого комітету Луцької міської ради № 96-1 затверджений новий 

Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Луцької міської територіальної 

громади. Згідно з вищевказаними нормативно-правовими актами  КП «Луцькреклама» 

наділене повноваженнями та функціями Уповноваженої особи Луцької міської ради,  

які  відображені в рішеннях Луцької міської ради від 26.01.2012 № 20-89 «Про 

функціонування комунального підприємства «Луцькреклама», від 26.02.2015 № 71/24 

«Про внесення змін до рішення Луцької міської ради від 26.01.2012 № 20/89 «Про 

функціонування комунального підприємства «Луцькреклама» та копії яких були 

долучені до листів Луцької міської ради.  

 

(110) Саме тому, враховуючи положення статей 26 та 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо:  

- передачі окремих повноважень з управління майном комунальної власності; 

- створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими 

суб'єктами комунальної власності спільних проєктів; 

- прийняття рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодо 

управління майном комунальної власності; 

- залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій  до участі в 

комплексному соціально-економічному розвитку міста та координації цієї роботи на 

території Луцької міської територіальної громади, міською радою створено 

КП «Луцькреклама», котре уповноважене міською радою (виконавчим комітетом) на 

виконання вищевказаних делегованих функцій.  

 

(111) Тобто,  за твердженням Надавача у запереченнях, Луцька міська рада, як орган 

місцевого самоврядування керуючись виключно вимогами Конституції України та 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  не має жодних законних 

підстав всупереч вищевказаним нормативним актам  делегувати повторно ті ж самі свої 

повноваження іншим особам виключно для уникнення спотворення економічної 

конкуренції з метою застосування Закону України «Про публічні закупівлі».  

 

(112) Крім того, Закон України «Про публічні закупівлі» не містить норм, які передбачають 

проведення закупівлі у відсотках від невизначеної суми без чіткої встановленої ціни та 

дати виконання цих послуг.   

 

(113) Отже, Луцька міська рада, надаючи строкові дозволи на розміщення зовнішньої 

реклами, своє право контролю за належним використанням комунальної власності, а 

саме місцями  розміщення засобів зовнішньої реклами, та отриманням за це 

встановленої міською радою плати у відповідно до статей 26 та 27 Закону України «Про 

місцеве самоврядування», делегувала КП «Луцькреклама», а також функції контролю за 

дотриманням вказаного комунального майна в належному естетичному, безпечному та 

функціональному стані.  

 

(114) Отже, на думку Надавача, здійснення заходів щодо забезпечення повноти та вчасності 

надходжень вказаної плати до бюджету міста та дотримання встановленого порядку 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами, складання протоколів про адміністративні 

правопорушення за статтею 152 КУпАП України не є державною допомогою.  



 

 

22 

 

(115) Разом із тим матеріалами справи № 500-26.15/132-19-ДД  доведено наступне. 

 

(116) Відповідно до пункту 5 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, для регулювання 

діяльності з розміщення зовнішньої реклами сільська, селищна, міська рада може 

утворювати відділ, управління, інший виконавчий орган або покладати відповідні 

функції на існуючий відділ, управління. 

 

(117) Рішенням Виконавчого комітету Луцької міської ради від 16.02.2012 № 83-1 «Про деякі 

питання щодо розміщення зовнішньої реклами в місті Луцьку»  КП «Луцькреклама», 

а не Робочий орган,  уповноважено здійснювати контроль за дотриманням 

розповсюджувачами реклами Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Луцьку, 

проводити необхідні заходи для запобігання, недопущення і припинення порушень 

розміщення зовнішньої реклами, приймати в експлуатацію засоби зовнішньої реклами, 

здійснювати демонтаж протиправно розміщених рекламних засобів, розміщувати 

соціальну рекламу, а також у зазначеному рішенні надано визначення терміна 

«Уповноважена особа». 

 

(118) Відповідно до пункту 46 Типових правил у разі порушення порядку розповсюдження та 

розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за 

додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з 

вимогою усунення порушень у визначений строк. 

 

(119) Отже, рішенням Луцької міської ради від 01.04.2010 № 56/156 «Про визначення 

робочого органу для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами у місті 

Луцьку» визначено робочий орган –  управління розвитку підприємництва та реклами 

Луцької міської ради та Уповноважену особу –   КП «Луцькреклама». 

 

(120) КП «Луцькреклама»  виконує такі повноваження Луцької міської ради: складання 

протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 152 КУпАП, посадові 

особи КП «Луцькреклама» уповноважені складати протоколи за вказаною статтею 

згідно з рішенням Виконавчого комітету Луцької міської ради від 24.01.2018 № 47-1 

«Про уповноваження посадових осіб щодо складання протоколів про адміністративні 

правопорушення» (зі змінами). 

 

(121) Крім того, статтею  152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

статтями 26 та 27 Закону України «Про місцеве самоврядування» не передбачається 

делегування комунальним підприємствам повноважень щодо здійснення повноважень з 

укладення договорів, нарахування та отримання плати за тимчасове користування 

місцем розміщення засобів зовнішньої реклами; здійснення заходів щодо забезпечення 

повноти та вчасності надходжень вказаної плати до бюджету міста та забезпечення 

дотримання встановленого порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами, складання 

протоколів про адміністративні правопорушення. 

 

(122) Разом із тим, відповідно до рішення Виконавчого комітету Луцької міської ради  

від 03.11.2011 № 770-1 «Про Порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Луцьку та  

Порядок проведення демонтажу, обліку, зберігання і реалізації зовнішньої реклами» 

заява про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами надається керівнику 

Робочого органу, Договір про тимчасове користування місцем розміщення засобу 

розміщення зовнішньої реклами укладається між Робочим органом та 

розповсюджувачем зовнішньої реклами. 
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(123) Отже, укладання договорів на розміщення зовнішньої реклами КП «Луцькреклама» не 

здійснює.  
 

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний 

комітет України», статтею 11 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» та пунктом 1 розділу IX 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, Антимонопольний комітет України 

 

ПОСТАНОВИВ: 
 

1. Визнати, що повідомлена підтримка з фінансування діяльності комунального 

підприємства «Луцькреклама» у формі 20 % плати за тимчасове користування місцем 

розташування рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності Луцької міської 

ради відповідно до рішення Луцької міської ради від 26.02.2015 № 71/24 «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 26.01.2012 № 20/89 «Про функціонування комунального 

підприємства «Луцькреклама»: 

- з виготовлення та розміщення соціальної реклами, спрямованої на досягнення 

суспільно-корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей, та інформації 

про заходи, що проводяться за підтримки органів місцевого самоврядування та інших 

органів виконавчої влади; 

- з надання послуг з утримання пам’ятних знаків «Героям Небесної Сотні» та «Загинули 

за єдність», туристичних вуличних стендів, які використовуються не для комерційних 

цілей, 

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

суб’єктам господарювання». 

 

2. Визнати, що повідомлена підтримка з фінансування діяльності комунального 

підприємства «Луцькреклама», у формі  20 % плати за тимчасове користування місцем 

розташування рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності Луцької міської 

ради відповідно до рішення Луцької міської ради від 26.02.2015 № 71/24  «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 26.01.2012 № 20/89 «Про функціонування комунального 

підприємства «Луцькреклама», з укладення договорів, нарахування та отримання плати за 

тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами; здійснення заходів 

щодо забезпечення повноти та вчасності надходжень вказаної плати до бюджету міста та 

забезпечення дотримання встановленого порядку розміщення об'єктів зовнішньої реклами, 

складання протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 152 КУпАП, є 

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

господарювання». 

 

3. Визнати, що повідомлена підтримка з фінансування діяльності комунального 

підприємства «Луцькреклама» у формі  20 % плати за тимчасове користування місцем 

розташування рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності Луцької міської 

ради відповідно до рішення Луцької міської ради від 26.02.2015 № 71/24 «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 26.01.2012 № 20/89 «Про функціонування комунального 

підприємства «Луцькреклама», з укладення договорів, нарахування та отримання плати за 

тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами; здійснення заходів 

щодо забезпечення повноти та вчасності надходжень вказаної плати до бюджету міста та 

забезпечення дотримання встановленого порядку розміщення об'єктів зовнішньої реклами 

складання протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 152 КУпАП, є 
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чинною державною допомогою, яка існувала на день набрання чинності Законом України 

«Про державну допомогу суб’єктам господарювання». 

 

4. Визнати, що державна допомога, яка надається комунальному підприємству 

«Луцькреклама» у формі  20 % плати за тимчасове користування місцем розташування 

рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності Луцької міської ради відповідно 

до рішення Луцької міської ради від 26.02.2015 № 71/24  «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 26.01.2012 № 20/89 «Про функціонування комунального підприємства 

«Луцькреклама», з укладення договорів, нарахування та отримання плати за тимчасове 

користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами; здійснення заходів щодо 

забезпечення повноти та вчасності надходжень вказаної плати до бюджету міста та 

забезпечення дотримання встановленого порядку розміщення об'єктів зовнішньої реклами, 

складання протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 152 КУпАП, є 

недопустимою для конкуренції відповідно до Закону України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання». 

 

5. Відповідно до частини третьої розділу 9 Закону України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання» державна допомога, яка надається комунальному підприємству 

«Луцькреклама» у формі 20 % плати за тимчасове користування місцем розташування 

рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності Луцької міської ради відповідно 

до рішення Луцької міської ради від 26.02.2015 № 71/24 «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 26.01.2012 № 20/89 «Про функціонування комунального підприємства 

«Луцькреклама», строком протягом року з моменту публікації цього рішення має бути 

приведена у відповідність із Законом України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання». 

 

6. Надавач підтримки зобов’язаний поінформувати Антимонопольний комітет України 

про виконання зобов’язань до 31.12.2021.  

   

  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                                                                                          Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 


