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Управлiння екологii та приролних peclpciB
викон.lвчою органу Киiвськоi MicbKoi рали

(кмдА)

вул. TypiBcKa, 28, м. КиiЪ, 04080

Про попереднi висЕовки у справi
надiсланого
результатаrrли розгляду повiдомлення про державну допомогу,
.га
MicbKoT
Киiвськоi
органу
викончrвчого
рали
прпролпп* pecypciB
Управлiння екологii
з
(кмдд) (далi - Управлiння) б/н б/д (вх.Nэ525-П,Щ,Щ вiл 01.08.2018) та лист додатковою
5,0|11|262
07,|_41зз (вх.
18.09.2018
повiдомлення
iпбор"ачi..
вiд iq.os.zotB) розпорядженням державного уповноваженого днтимонопольного KoMiTery
No 0l/269-p розпочато розгляд справи Nэ 500_26.15/5з_18-.Щ.Щ про
Украiни
"iдts.it.zоtъ
допомоги
державну допомогу дrя проведення поглибленого аналiзу допустимостi державноi
для конк}ренцii.
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N

вiд
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м

ПунктоМ 9 розлiлУ VI ПорядкУ розгляду справ про держ,lвну допомоry суб'ектам
господарювrшНя, затвердженОго розпорядженням днтимонопольного KoMiTery Украiни
06.05.20lб
вiд 12.0а.201б Ns 8-рп, .чр.."rроuч"й" у MiHicTepcTBi юстицii Украiни
(або
з нього,
витяги
Ns 686/28816 передбачено, що копii поданнЯ з попереднiмИ висновками
якi не мiстять iформачii З обмеженим доступом, а також визначеноi вiдповiдним державним
може завдати шкоди iHTepecaM iнших осiб,
уповновФ(еним iнформачii, розголошення якоi
пiзнiше нiж за
якi беругь )п{асть у справi, або перешкодити подzrльшому розгляду спрази) не
t0 ка.,rЁндарних днiв до прийвяття рiшення у справi про дерх(авну допомоry надсилalються
та TpeTiM особам.
сторонам
.ЗарезУльтатаМирозглядУсправиNчN9500.2б.15/53-18..Щ'ЩпродержаВнУдопомогУ'
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,слр,
надати
ПропонуемО npor"-" трьох робочих дriв з дня отимання цьою Листа,
.*"р.,rЪ""" у r"'"з"у з розглядом справи (за наявностi),
,uyuu*"nn"
"n

HllпpaBJUIeMo

*oni. попф"лПiх uncnoB*iu вiд|

.о1

.20\9 Ns 500_26.15/5з

просиМо звертатися до KoMiTeTy за телефоном
разi виникнення додатковиХ питань
,га
елекгроннi адреси kurakova_k@anrcu.gov.ua
(044) zЪl -вz-zs* Bo-s0 або
stateaid@amcu.gov,ua (контакгна особа: Куракова Карина),

У

Додаток на 9 арк. в
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Голова KoMiTery державний уповноважений

прим.

ю. тЕрЕнтьев

},^пlя
Антимонопольний KoMiTeT Украiни

подАнкя

вiд Z.0120|9 Ns 500-26, 1 5/5З-l 8-ДД 2-"no
Про попереднi висновки
розгляду справи JФ 500-2б. 1 5/53- 1 8-ДД
про державну допомогу

за результатами розгляду повйомлення про державну допомогу, надtслilного
Управлiння екологii та природних pecypciB виконавчого органу КиТвськоi MicbKoT рми
(кмдд) (далi _ управлiнпя) б/н б/д (вх. Ns525_пдд вiд 01.08.2018) та лист з додатковою
iнформачiею до повiдомлення вiд 18.09.2018 Na 077_4133 (вх. лb 5_01111262
tb.os.zotB) розпорядженням державного уповноваженого днтимонопольного KoMiTeTy
"iд
Украiни вiд 19.11.20l8 J\lb О1/2б9-р розпочато розгляд справи Nо 500-26.15/53-18-ДД про
державнУ допомогУ для проведенНя поглибленого анатtiзу допустимостi державноi
допомоги для конкуренцii.
У ходi розгlrяду справи Nч 500_26.15/531.

l8-.Щ.Щ

встановлено наступне:

ПОРЯДОК ПОВЦОМJIЕННЯ ПРО ПЦТРИМКУ

(1) ЛистоМ бlg,6/д (вх. Nч525-П.Щfl вiл 01.08.2018) Управлiнн-ш,t вiдповiдно до пункту
2 роздiлу 9 ЗаконУ Украiни <<fIро державну допомогу суб'ектам господарювilння> було
подано повiдомлення про нову державну допомоry (лалi - Повiдомленпя),
(2) Днтимонопольяим KoMiTeToM Украiни листом вiд 15.08.2018 Ng 500-29/05-10487 було
залишено Повiдомлення без рlху надано тидцятиденний строк д.rя усуЕення
недолiкiв та наданпя додатковоi iнформаrii.

i

вiд 19.09.2018) Управлiняям
надiслано доопрацьоване повiдомлення про нову державну допомоry та надано

(3) Листом вiд 18.09.2018 Jф о77_41зЗ (вх. Nч 5-01/1 1262

додажову iнформачiю.

(4) 3а результаТаI\4И РОЗГЛЯДу Повiдомлення та додатковоi iнформачii, надiсланоi листом
' 'vnia"ninn, вiд 18.09.i018 N9 077_41зз (вх..
5_01/11262 вiл 19.09.2018),
Nэ 01/29б-р розпочато
вiд
l9.11.2018
розпорядженШIм держtlвногО уповновЕDкеноГо
розгляд справи про державну допомогу Jrlb 500-26.15/53-18_дд,

N

2.

ВЦОМОСТI ТА IНФОРМАЦIЯ ВЦНАДЛВЛЧА ПIДТРИМКИ

2.1 Надавач

пiдтримки

(5) Управлiнгrя екологii та природних pecypciB виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi рали
''
особи
КЙДА) (04080, м. КБ, "yn. TypiBiKa, 28, iдентифiкацiйний код юридичноi
418194з 1).
2.2 Отримувач пiдтрпмки

2

(б) комунальне пiдприемство виконавчого органу

киiвськоi Micbkoi рали (киiъськоi

Micbkoi державноi адмiнiстрацii) по oxopoHi, утриманню та експlryатацii земель
водного фонду м. Киева <<Плесо> (да,ri - КП <<Плесо>, Пiдприемство) (04119, м. Киiв,
вул. CiM,i хохлових, буд. 15, корпус д, офiс 3, iдентифiкацiйний код юриди.+rоi особи
2350515l ).

2.3

Мета (чiль) пiдтримки

(7) Метою (чiллю1 пiдтримки е сприяIlпя окремим видtlм господарськоi дiяльностi
2.4

Очiкуванпй результат

(8) Вирiшення проблеми забруднення, засмiчення i виснФкеяня внугрiшпiх водойм
MicTa Киева; попередження нещасних випадкiв на воднrх об'ектах; очистка
забруднених стiчних вод; покращеЕня рекреачiйноi спроможностi та екологtчного
з"r"по водного фонду; приведення мiсць масового вiдпочинку (зон вiдпочинку
"ruoy
бiля води пляжiв м. Кисва) до нiUIежпого санiтарного та технiчного стану;
попередження пiлгоплення територii; розвиток та збереженЕя мережi мiсць масового
вiдпочинку бiля води (пляжiв), якi належать до MicbKoi комунальноi власностi, та
забезпечення ix ефективного функчiонування.

2.5

Форми пiдтрпмкп

-

Субсилii та
кодом економiчноi класифiкацii видаткiв

(9) Субсилiя (за кодом економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету 2б10

поточнi трансферИ пiдприсмстваМ, за
бюджету 3210 - Капiта.пьнi трансфери пiдприемствам).

2.6 Пiдстава для наданяя

пiлгримки

(10) РiшеннЯ виконавчогО KoMiTeTy КиiЪськоi MicbKoi ради народних депlтатiв
вiд 03.07.1995 Nч 204 <<IIро заходи щодо охорони, утрим:tнЕя та експлуатацii
внугрiшнiх водойм м. Киева>, в редакцii Розпорядження виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi рали (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацil) вiл 08.04.2008 Nч
502 <Про вдосконалення дiяльностi,Щержавного комрального пiдприемства
<<Плесо>.

Розпорядження виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi рали (КиiЪськоi мiськоi
державноi адмiнiстрачii) 02.11.2011 Nq 2026 (у релакчii розпорядкення виконавчого
opiaHy КиiЪсЬкоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстраuii)
вiд 15.01.2016 J\Ъ 14) <t[Ipo Порядок формувавня та виконання Програми
економiчного i соцiа.пьного розвитку м. Киева в частинi капiта,тьних вкJIадень та
капiтального ремонту>.
Розпорядження виконalвчого органу Киiвськоi MicbKoT ради (КиiЪськоi MicbKoi
соцiа.пьного розвитку
державноi адмiнiстрачii) <<fIро Програму економiчного

i

м. Киева на 2018-2020 роки>.

Рiшення КиiЪськоi MicbKoi рали <Про бюджет MicTa Киева на 2018 piк) вiд 21.12.2017
}г9 1043/4О50, рiшенпя КиiЪськоi MicbKoi ради <Дро програму економlчного
Киева на 2018-2020 роки> вiд 21.12.201,7 ],{ь 1042/4049.
соцiального роз""r*у

".

Бюджетний запит Еа 2019-2021 роки загальний.

з

Проект Комплексноi MicbKoi цiльовоi програми екологiчного благопоrгrrчя MicTa
Киева на 2019-202l роки.
2.7 Тривалiсгь пiдтримки
(1

1) 01.01.2019 _ 3|.12.2019.

2.8 Загальний обсяг

(|2)
3.

пiдтрпмки

475 286,3 тис. грн.

IНФОРМАЦIЯ ЩОДО ПЦТРИМКИ

(13) Метою надання державноi пiдтримки е впровадження системи заходiв, спрямованих
на запобi.ur*, об""*"ння i лiквiдаliю наслiдкiв забруднення, засмiчення i
виснiDкення внугрiшнiх водойм м. Киева:
- створення спецiа;riзованrтх служб по догляду за рiчками, озерап{и,
np"d"pa*""*" захисними смугами, гiдротехнiчнимИ СПОРУДitI\rИ, об'сктiв
природозмисного фонду;
- рацiональне використa!ння шт}пlних водойм з прибережними зilхисними
ix благоустрiй та створення належних yIvtoв для вiдпочинку

"rу.ам,
населення

MicTa,

(l4) основними захода}.rи на якi спрямовуеться державна пlлгримка с:
- зовнiшнiЙ благоустрiй, охорона, угримання та експлуатацiя внутрiшнiх

-

_
-

водойм та земель водного фонду, покращення ik рекреацiйноi спроможностi
та екологi.пrого стшrу;
проведешIя науково-виробничоi i органiзацiйноi дiяльностi у сферi створення
соцiальнорозвитку туристичноi, спортивЕо-оздоровчоi, розважмьноi
м,
Киева;
культурноi iнфраструктури Еа землях водного фонду
оiганiiачiя здiйснення рrryвально-водолазних робiт для забезпечення
бЬзпеки людей на водi в мiсцях масового органiзованого та неорганiзованого
вiдпочинку в межах MicTa Киева;
органiзацiя i надання медичними працiвниками першоi IrевiдкJIадноi допомоги
при нещасних випадках на водi та в мiсцях вiдпо,шнку бiш води;
органiзачiя системи екологiчноi безпеки в мiсцях органiзованого вiдпочинку
Еа пляжах та внутрiшнiх водоймах м. Киева;
органiзацiя комплЪксу заходiв (проеIсryвання, будiвництво, експлуатацiя) пО
о.шстцi стiчних вод дощовоi каrrалiзацii;
здiйсненяя монiторинry стzшу вод внутрiшнiх водойм, розробка на}ково
обrрунтованих рекомендацiй для прийняття управлiнських рiшень у галузi
використання вод та вiдтворення водних pecypclB;
ор.анiзацiя i проведення спецiальних заходiв з пониження рiвня грунтових
вод на територii MicTa;
лiквiдацii
виконанЕя *o"nn"*"y заходiв по запобiгшrню, обмеженню

i

i

i

i

наслiдкiвзабрУДненняiвиснаженнявнУгрiшнiхводойммiста,забезпечення

caHiTapHoi чистоти та екологiчноi безпеки на земJlях водного фонду;
каналiзацii;
1opr"urn" i експлуатацiя очисних споруд стiчних вод дощовоi
розгортаннJr та угримання мережi рятува"rьно-водолазЕих, ряг},вальних
постiв на внугрiшнiХ водоймах i мiських пляжах, ix
Ъr*цiИ i

рятlъальвиХ

,чr"рi-""о-rЪхнi.rне забезпечення, органiзацiя роботи рятрально-водолазноi
служби;

4
забезпечення готовностi рятувitльно-водолазноi служби та технiчних засобiв
до рятуванЕя, здiйснення пош}ково-рятуваJIьних робiт на водних об'ектах,
надання, при необхiдностi, першоi невiдкладноi допомом при нещасних
випадках на водi та в мiсцях вiдпочинку бiля води; обстеження та очищення
пiдводноi частинИ мiських пляжiв, зон вiдпочинку, внутрiшнiх водойм MicTa
для попередження тtlвматизму;
органiзацiя i проведення рятувальних, пошукових, вiдновлювальних та iнших
спецiа:lьнкХ робiт В разi виникrrеНня небезпе,тних екзогенних проuесiв,
забезпечення безпеки працi пiд час проведення рятувальних робiт;
охорона та збереження рибного фонлу;
розробка, придбання, експлуатацiя технiчних засобiв охороЕи вод по
угриманню внугрiшнiх водойм i прилеглих територiй;
влашryвання, утрим}ъанЕя та обсrryтовування об'екгiв вiдпочинку громадян, в
тому .rислi пляжiв, штl^rних водойм тощо вiдповiдно до чинного
законодавства Украiни.

КЛ <d-Iлесо>, яке е
спецiа.пiзованим водогосподарським пiдприемством та на яке Киiвською мiською
радою (КМДА) покладено обов'язок по oxopoHi утримашню та експлуатацii земель

(l5) Вторинною

цiл-гlю надання державноi допомоги е покриття витрат

м. Киева. Пiдприемство здiйснюе cTaTyIHy господарську дiяльнiсть в
вiдповiдlостi до вимог tlинного

фонду
"одrо.о
сферi утриманIuI земель водного фо"ду

у

законодalвств4 а cilJ\{e :
- виплату заробiтноi плати прачiвникiв пiдприемства;
- закупiв.lпо паливно-мастильних матерiа.пiв, та iнших матерiалiв;
- пiдсипу пiском пляжiв;
- сапiтарне угримання територiй;
- здiйснення заходiв з ряryвання rподей на водalх;
- впровадження лайфсейвiнг програ}r тощо.

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВЛННЯ
(16) Вiдповiдно до п}ъкту 1 частини першоi cTaTTi 1 Закону УкраiЪи <Про державну
допомоry суб'екгаМ господарюванНя> (лалi - Закон) державна допомога суб'ектам
.о.rrодчjо*пrrя (лалi - державна допомога) - пiдтримка у будь-якiй формi суб'еюiв
господарювання за pirxyнott pecypciB держави чи мiсцевих pecypciB, що спотворюе
або загрожуе спотворенням економiчяоi конкуренцii, створююIм переваги для
виробничтвi окремих вилiв ToBapiB чи провадження окремих видЬ господарськоi
дiяльностi.

(17) Отже, держiвна пiдтримка е державною допомогою, якщо одночасно викон1,ються
TaKi уlrлови:

-

пiдтримка надаеться суб'екгу господарювzшня;
чи мiсцевих
держшна пiлгримка здiйснюеться за рахунок pecypciB держави
pecypciB;
- пiдтримка створюе перевЕги для виробництва окремих видlв ToBaplB чи
провадження окремих видiв господарськоi дiяльностi;
або загрожуе спотворенням економiчноi конкуренцii,
пiдrрr"*u
"потворюе
(18) Вiлповiлно до частини лругоi статгi 1 Закону, термiни <суб'ект тосподарюванЕя),
,.rorupo, <<економiчна *on*yp"nui" (конкуренцiя)> вживаються у Законi у значеннi,
,u""дЪ"о"У в Законi УкраiЪИ <Дро захист економiчноi конкlренцii>,

-

' '

5

(19) Вiдповiдно до статгi 3 Водного кодексу УкраiЪи
Украiни належать, зокрема, поверхневi води:

-

-

(ла,пi

-

Кодекс), до водного фонду

природнi водойми (озера);
водотоки фiчки, стрlмки);
шryчнi водойми (водосховища, ставки) i канали;
iншi воднi об'екти.

(20) Згiдно зi статгею 4 Кодексу до земель водного фонду належать землi, зайнятi:
- морями, рi.тками, озерzlми, водосховищами, iншими вод{ими об'ектами,

-

болотами, а також островilпtи, не зайнятими лiсаrrли;
прибережними захисЕими см}тами вздовж MopiB, рiчок та навколо водойм, KpiM
земель, зайнятих лiсамиi
гiдротехнiчними, iншими водогосподарськими спорудами та канаJIами, а також
землi, видiленi пiд смуги вiдведення д,,lя них;
береговими смугttми водних ш.tlяхiв.

(21) Вiдповiдно до cTaTTi б Кодексу води (воднi об'екти)
Украiнського народу i надаються тiлькй у користувzrння.

е

викJIюIшо власнiстю

8l

Кодексу передбачено, що до компетенцii обласних, Киiвськоi та
Севастопольськоi мiських рал у галузi регуJIювtшня водних вiдносин на ix територii

(22) Статгею

наJIежить, зокрема:

забезпечення реа;riзацii державноi полiтики у галузi використання i охорони вод
та вiдтворення водних peclpciB;
погодження державних цiльовrтх, мiждержавних програм використання i
охорони вод та вiдтворення водних pecypciB, y,racTb у ix виконаннi]
i
розроблення, затвердженкя та виконання регiональних програм використання
охорони вод та вiдтворення водних pecypciB.

(23) Вiдповiлно до cTaTTi 85 Кодексу порядок надання земель водного фонду в
користУвzlннятаприпинеЕняправакорист}tsаннянимивстановЛюетьсязеМелЬним
законодtlвством.

у постiйне користрання землi

водного фонду надшоться водогосподаDським
1н шим пiдприемствtlм, уст ановам 1 органlзацrям, в
спе lалlз ваним о анlз
якlтх створено спецiалiзованt служби по догляду за водними об'ектаltи,
прибережними захисними см}тами, СмугilJt{и вiдведення, береговими см)тами водних
шляхiв, гiдротехнiчними спорудами та пiдтриманню ix у належному cTaHi,
Користування цими дiлянками у зазначених цiлях здiйснюеться з }рахувzlнЕям вимог
щодо охорони рiчок i водойм вiд забруднення, засмiчення та заN{улеfiня, а також з
вимог у
додержalн ням правил архiтект}ри планування примiськrтх зон та caHiTapHlIx
порядку, що встановJIюеться Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи.

у

користування на умовах оренди земельнi дirrянки прибережнrх захисних смуг,
uiд""д"п"я та берегових смуг водних шлл<iв можуть надаватися пiдприсмствам,
"rуa
y"iunouu*, органiзацiяи, об'еднанням громадян, релiгiйним органiзацiям, громадяна.r
Украiни, iноiемцяМ та особам без громадянства, iноземним юриди!шим особам для
сiнЪкосiння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреалiйних,
спортивнIrх i туристи.тних цiлей, а також для проведення науково-дослiдних робiт,
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(24) Вiдповiдно до статгi 8б Кодексу, на земJuIх водного фонлу можуть проводитися
роботи, пов'язанi з будiвництвом гiдротехнi.пrих, лiнiйних та гiдрометричних споруд,
поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копitлин (KpiM пiску,
гальки i гравiю в русдах маJIих та гiрських рiчок), розчисткою русел рiчок, каналiв i
дна водойм, прокладанням кабелiв, трубопроводiв, iнших комунiкацiй, а також
буровi та геологорозвiдувальнi роботи.

Мiсця i порядок проведення зазЕачених робiт визначаються вiдловiдно до проектiв,

що погодж},ються з обласними, КиiЪською, Севастопольською мiськими державними
адмiнiстрацiями, органом виконавчоi влади Автономноi Республiки Крим з питань
охорони нzlвколишнього природного середовища, центрirльним органом виконавчоi
влади, що реалiзуе державну полiтику у сферi розвитку водного господарства (KpiM
робiт на землях, зйнягих морями), та центральним органом виконавчоi влади, що
реалiзуе державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального
використаЕня надр.

(25) Статтею 95 Кодексу передбачено, що yci води (воднi об'екти) пiдлягають oxopoHi вiд
забруднення, засмiчення, вичерпаЕня та iнших дiй, якi мопý/ть погiршити }Ф{ови
водопостачанIuI, завдавати шкоди здоров'ю людей, спричинити зменшення рибних
запасiв та iнших об'ектiв водного промислу, погiршення ptoB iснування диких
тварин, знихення родючостi земель та iншi несприятливi явища внаслiдок змiни
фiзи.rних i хiмiчних властивостей вод, зниження ix здатностi до природного
очищення, порушення гiдрологiчного i гiдрогеологiчного режиму вод.

до статгi 10 Закону Украiни <Про благоустрiй населених пlтrктiв>> до
повноважень викоIlавчих органiв сiльських, селищних, мiських рад, зокрема,
належить здiйснення саIuоврядного контолю за станом благоустрою та утриманням

(26) Вiдповiдно

територiй населених TryHKTiB, iнженерних споруд та об'ектiв, пiдприсмств, установ
та органiзацiй, майданчикiв для паркування тр.шспортних засобiв (у тому числi щодо
оплати послуг з користувilння майданчиками дJuI платЕого паркувtlння транспортних
засобiв), озелененЕrlм таких територiй, охороною зелених насаджень, Е9дцд{
об'ектiв тоцо.

5.

ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВIДОМЛЕННЯ

(27) Згiдно Статлу, КП <<Плесо> створено, як спецiалiзована водогосподарська
органiзацiя, з метою охорони, утримzlшrя та експлуатацii внутрiшнiх водойм та
земель водного фонду м. Кисва i отримання прибlтку за рахунок виробничоi,
пiдприемницькоi та iнших видiв дiяльностi та задоволення на цiй ocHoBi громадських
соцiа.lтьно-економiчних потреб.
основним напрямком дiяльностi пiдприемства е здiйснення заходiв, спрямоваЕих на
запобiгання, обмеження i лiквiдацiю наслiдкiв забруднення, засмiчення i виснаженяя
внугрiшнiх водойм м. Киева.

(28) Також, КП <d-Iлесо>> здiйснюе дiяльнiсть з аварiйно ряryв.rльЕого обслуговlъання на
водних об'ектах та фiксуе фактичнi мiсця знаходження плавзасобiв розмiщених ix
власникаN.rИ на водниХ об'ектаХ м. Кисва. КП <Ллесо> проводить заходи з органiзацii
благоустрою зон вiдпочинку розмiщених на земJuIх водного фонду м. Киева.

(29) рiшенням киiъськоi MicbKoi ради вiд 22.0|.2009 ]1ь 38/1093 <лро використання
земель водного фонлу та прибережних захисних смуг у м. Киевi>> встановлено, що
функцii водогОсподарськоi спецiалiзованоi органiзацii по утримtшню водних o6'eKTiB
з прибережними зЕlхисними смугами, смугами вiдведення, береговими см}.гilý{и
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водних шJUIхiв та гiдротехнiчними спорудаIdи здiЙсЕю€ комуЕальне пiдпри€мство
<<Плесо>>, яке пiдпорядковуеться виконавчому органу Киiвськоi MicbKoi ради
(КиiЪськiй мiськiй державнiй адлiнiстрацii).
Пунюом 3 зазначеного рiшення дор}чено КП <<Плесо> вiдповiдно до вимог
зiкоцодавства виконувати фlъкцii оператора щодо розмiщенЕя на воднlтх об'ектах
стоянок плавзасобiв та тимчасових споруд рекреацiйного, культурно-оздоровчого,
спортивного, туристичного та iншого признаqення в межах прибережних захиснID(
смуг.

до пункту 1 рiшення виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради
(КиiЪськоi MicbKoi державвоi адмiнiстрачii) вiл 04.02.2009 N9 1l1 <Про передачу на
баланс та закрiплення за КП <dIлесо> водних об'ектiв та оформлення земель водного
фонду м. Киева> пiдприемствам, ycTaHoBaI\4 та органiзацiям виконавчого органу
КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрачii) передати, а
КП <Ллесо> взяти на баланс внутрiшнi об'скти та гiлротехнiчнi спорули згiдно з
додатком.
Згiдно з п}.нктом 4 зазначеного рiшенrrя КП <<Плесо> провести заходи з благоустрою
та облашryвання водних об'ектiв i визначити моясrивiсть ix використання як зон
вiдпочинку, забезпечивши планове обстеження, пiдводцу розчистку, лабораторний
контоль та якiстю води поверхневих водойм, ryу.нту, пiску.

(30) Вiлповiлно

(31) Враховlточи вищезазначенi положення зазначених розпорядчих aKTiB Киiвськоi
MicbKoi ради, на КП <Длесо>>, як на спецiалiзовану водогосподарську органiзачiю,
покJIадено спецiальнi функцii щодо охорони, утриманнJI та експлуатацii внугрiшнiх
водойм MicTa Киева, якi перебувають на балансi у Пiдприсмства.

(32) За iнформацiсю, зазначеною у Повiдомленнi, КП <dIлесо> виконуе Bci необхiднi
зalходи по забезпеченню належноi екологi.пrоi, caHiTapHoi та протиепiдемiлогiчноi
ситуацii на пiдпорядкованих територiях водних об'ект MicTa Киева, зокрема:
щоденне угримання пiдпорядкованих територiй водних об'ектiв у нa}лежному

-

caHiTapHoMy cTaHi;

проведення комплексу протилептоспiрозних

( три

весняних дератизацiйних

TypiB), асенiзацiйних, бонiфiкацiйних (протима,,rярiйних) заходiв;

-

очистка поверхнi водяого дзеркала водойм вiд водяЕоi рослинностi (очерет,
рогоза та iнше)
забезпечення надiйноi роботи очисних споруд зливових вод, насосних станцiй;
утримання зон вiдпо.*rнку бiля води, в тому числi центалiзованих мiських

-

уtримання спецiа,riзованоi аварiйно-рятувальноi водолазноi служби для

пляжiв;

органiзацii безпеки вiдпочинку населення та гостей MicTa Киева бiля води та на
водi.
КП <<Плесо> перебувае у комluа,rьнiй власностi територiальноi громади MicTa Киева,
опiкуеться об'ектами зовнiшнього благоустрою земель водного фонду та виконуе
стратегiчнi природоохороннi та екологiчнi футrкчii в MicTi Киевi, кiнцевою цiл.гпо
а природоохоронний та соцiальЕобюджетного фiнансуван ня € не ком
економi.тний ефект.

(33) Вiдповiдно до положення про Спецiа,riзовану (аварiйно-рятува;rьну) водолазну
службу КП <Плесо>> (датli - САРВС), служба створена з метою забезпечеЕня пошуку
та рятування людей на водних об'ектах, виконання вимог, реагуваIrня на надзвичайнi

ситуачii техногенного, природного та екологiчного характеру на воднrтх об'ектах

MicTa Киева.
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сАрвС е

об'еrговим аварiЙно-рятувальЕим пiдроздiлом. його дiяльнiсть

поширюсться на воднi об'екти у Micтi Киевi.
(34)

Основними завданнями фахiвчiв САРВС е превентивна роботи, спрямована на
попередження i недогr}тдення нещасних випадкiв водrих об'екгах MicTa Кисва,
проведенЕЯ рятральниХ операцiЙ та наданнЯ невiдкладноi домеди,пrоi i медичноi

допомоги потерпiлим.

(35) За iнформацiею, зазначеною у Повiдомленнi, Bci посл}ти фахiвцi служби

сдрвс

надаються мешканцям MicTa Киева та гостям на безоплатнiй ocHoBi,

(36) Також Управлiнням повiдомлено, що вся дiяльнiсть, яку здiйснюе КП <Плесо> на
ввiрених Пiдприемству територiях направлена яа органiзацlю належного та
безкоштовного рекреацiйного вiдпочинку мешкшrцiв та гостей MicTa Киева,
обслуговувшrня вiдпочиваючих Пiдприемством здiйснюсгься безкоurтовно.

З метоЮ покриттЯ додатковиХ витрат на органiзацiю виконаЕня стат}тних зzвдань,
КП <<ГIлесо> здiйснюсться певна дiяльнiсть на платнiй ocHoBi, В процеЕтному

вiдношеннi дО безоплатноi iT частина скJIадае 1,9 вiдсоткiв обсяry дiяльностi.
обсязi на фiнансlъання
,Щержавна допомога буде спрямовуватися в повному
дiяльностi, яка здiйснюватиметься на безоплатrriй ocHoBi,
обсяг витрат який покриваеться власними надходженнями вiд надання платних
посл}т скJIадае 1,9 вiдсоткiв, а обсяг витрат КП <dIлесо>> який покриваеться за
рмуЕок державноi допомоги скJIадас 98,1 вiдсоткiв.
(37)

пiдприемство забезпечус розподiл paxlтkiB для облiку витрат, якi пов'язанi з
un*on*n"' основноi дiяlrьностi (охорона" утимання та експлуатацiя внугрiшнiх
водойм MicTa Киева) та iншоi пiдприемницькоi дiяльностi на пйставi:
- боджеrrri p*yn*" (Nэ 35431017049877, ],ф 35431040049871,Np35444|670498'7'7,
N9 з5449li7oi9877,.т!! з5447164о498,1,7,N9 з544б187049877, Jф з544з1460498,7,7
в ГУ ,ЩКСУ у MicTi Киевi);
- .o"nforp*yrn*o*i ра*уок' (N92600930946401 в Лiвобережному вiддiленнi
публirпЪ.о- акцiо"ерногО товариства бАнк крвДИТ ДНIПРО), ],lb
zboouooo+oB+U9 у публiчноМу акцiоперному товариствi комерчiйний бавк
<<Приват-Банк>>

у MicTi Киевi).

або
(38) ВiдповiднО до статгi 1 Закону, однiею з ознак держtlвноi допомоги с спотворення
суб'ектовi
надаеться
конкуренцii допомогою, яка
загроза спотвоР"п""l,l
"*ono"i"Hoi
господарювчшня.
(39)

господарською дiяльнiстю у статгi 3 Господарського кодексу УкраiЪи
pol1-i.ro"" oi-bHicTb суб'ектiв .оiподчроu*оя у сферi суспiльного. виробництва,
чи надzшшl
спрямовlша на виготоыIення та реа;riзацiю продукцii, виконаЕня робiт

Пiд

поЪлуг вартiснОго характеру, що мають цiнову визначенiсть,

(спотворювати
(40) Таким чином, для того, щоб мати вплив на економiчну конкуренцiю

господарювання
або загрожрати спотворенЕям конкуренчii), допомога суб'ектовi
товару
виробництва
повинна стосуватися дrяльностi такого суб'скта щодо..
l цlнову
(виковання робir, ,ruл*rя послуг), який мае вартiсний характер
на
ринку,
ia бере yracTb у господарському оборотi
"изначенiсть
внутрiшнiх водойм MicTa
(41) Послуги з забезпечення охорони, },тримання та експлуатацii
киева, якi надаються Кп <ллесо>, як спецiалiзовапою водогосподарською
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органiзацiею,

з

метою полiгrшення стану водних pecypciB, бiологiчного та

ландшафтного рiзномшriття MicTa Кисва, Еаддються шаселенню безкоштовно, не
реа.lliзуються на ринку у розl,ллiннi Закону Украihи <про захист економiчноi
конкlренцii>> та не беруть ylacTi у господарському оборотi.
(42)

Як
кп

наслiдок, пiдгримка у формi субсидiй на виконання стат)тних завдtшь
<ллесо>, як спецiалiзованою водогосподарською органiзачiсю, з метою

полiпшення стану водних pecypciB, бiологiчного та ландшафтного рiзноманiтгя MicTa
Кисва що видiляеться на пiдставi загального бюджетного зilпиту на 2019,2021 poval
та проектУ Комплексноi MicbKoi цiльовоi програми екологiчного благополуrчя MicTa
Кисва на 2О19-2О21 роки у cyMi 4'I5 286,З тис. грн, не спотворюе i не може
спотворювати економiчну конкуренцiю, а вiдтак, не € деря(двною допомогою
вiдповiдно до Закону Украiни <Лро державну допомогу суб'ектам господарюванЕя),

статгi 11 Закону Украiни <Лро лержавну допомогу
суб'сктам господарювання> днтимонопольний KoMiTeT УкраiЪи може вiдкликати

(43) Вiдповiдно до частиЕи десятоi

п!ийняте ним рiшення, якщо воно прийнято на пiдставi недостовiрноi iнформацii, що
np"ru"no до прийняття необlрlътованого рiшення, та прийняти нове рiшення у
порядку, встановленому цiею статтею.

Враховlточи викJIадене, керуючись статгями 7 i 16 Закону Украiни <Лро
Антийонопольвий KoMiTeT УкраiЪи>, статтями 8 i 10 Закону УкраiЪи <Лро державну
допомоry суб'ектам господарювtlння) та пунктом 14 розлilry IV Порядку подання та
оформлення повiдомлень про нову державну допомогу та про внесення змlн до y loB
чинноi державноi допомоги, затвердженого розпорядженням дятимонопольного KoMiTery
Украiни вiд 04.0З.2017 Ns 2-рп, зареестровшlого у MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 04.04.2016
за Ns501/28631, на пiдставi iнформачii, наданоi Управлiнням екологii та природних
pecypciB виконавчогО органу КиiЪськоi MicbKoi рали, .Щепартамент монiторинry i контроrпо
державноi допомоги

ПРоПоНУ€:

що пiдтримка у формi субсилiй на виконанЕя статугних

завдань
полiпшення
кп <плесо>, як спецiалiзованою водогосподарською органiзачiсю, з метою
стану водних pecypciB, бiологiчного та ландшафтного рiзноманiтгя MicTa Киева що
видiляеться на пiдставi заг:шьного бюджетного запиту на 2019-2021 роки та проекry
Tя MicTa киева на 2019_
комплексноi MicbKoi цiльовоi програми екологiчного благопоrrуT
.поruорюе i не може спотворювати економiчну
2021 роки у сlшi 475 286,3 тцс..рп,
".
<Лро
конкуренцiю, а вiдтак, rra a д.р*оuпою допомогою вiдповiдно до Закону Украiни
державну допомоry суб'скгам господарювання),

Визнати,
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Голова KoMiTeTy державний уповноважений
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