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виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi рали
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вул. TypiBcKa, 28, м. КиiЪ, 04080

Про надсилання рiшенrrя

За результатами розгJIяду справи Nч 500-26.15/53-18-М про державну допомогу
управлiння екологii та природ{их pecypciB виконавчого органу ки,rъськоi Micbkoi ради
(КМДА) Антимонопольний KoMiTeT Украihи надае копiю рiшення вiд 13.02.2019 J..lb 104-р.

Голова KoMiTery -
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АНТИМОНОПОЛЬНИЙ KOMITET УКРАiНИ

рIшЕння

13 rпотого 20l9 р. КиiЪ Nч l04-p

Про визнання пiдгримки суб'екта
госцодарювtшIи, зазначеноi у
повiдомленнi, т:жою, що не е державною
допомогою вiдповiдно до Закону

За результатами розгляду повiдомлення про державну допомогу, надiсланого
листом Управлiння екологii та природrих pecypciB виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi

ради (кМДА) (далi - Управлiння) б/н бlд (вх. ],'lЪ 525-П.Щ.Щ вiд 01.08.2018) та з

урах}ъанн.ш.l додатковоi iнформацii, надiсланоi листом вiд 18.09.2018 М 077-4l33 (вх. No
5-0|/11262
вiд l9.09.2018) розпорядженням держЕвного уповЕовФкеного Антимонопольного KoMiTery
Украiни вiд l9.11.2018 JФ 01/269-р розпочато розгJIяд справи J$ 500-26.15/53-18-ДД про
державну допомогу для проведенЕя поглибленого аналiзу допустимостi державноi
допомоги для конкуренцii.

Антимонопольний KoMiTeT УкраЪи, розгJuшувши матерiми справи про державну
допомоry N9 500-26.15/53- 18-ДД та подання .Щепартаменту монiторингу i кон,tролtо
державноi допомоги про поперелнi висновки розгляду справи вiд 01.02.20l9
Ns 500-26. 1 5/53-1 8-.Щ,,Щ/49-спр,

ВСТАНоВИВ:

1. ПОРЯДОК ПОВЦОМЛЕННЯ ПРО ПIДТРИМКУ

(2) Антимонопольним KoMiTeToM УкраiЪи листом вiд 15.08.2018 ЛЬ 500-29/05-10487 було
залишено Повiдомлення без рlху й надано тридцятиденний строк дJIя усунення
недолiкiв та надання додатковоi iнформацii.

(3) Листом вiд 18.09.2018 N! 077-4133 (вх. No 5-01/1 1262 вiд 19.09.2018) Управлiннвл
надiслано доопрацьокше повiдомлення про нову державну допомоry та надано
додаткову iнформацiю,

l::.пlяl_,._*__.- _--J

(1) Листом б/н б/д (вх. Л! 525-ПДД вiд 01.08.2018) Управлiнням вiдповiдно до пункту
2 розлiлу 9 Закону Украihи кПро державну допомоry суб'еюам господарювання> було
подано повiдомлеЕня про IroBy державну допомоry (дмi - Повiдомлення).

(4) За результатами розгляду Повiдомлення та додатковоi iнформачii розпорядженням
державного }шовнов:DкеЕого вiд 19.11.2018 М 01/296-р розпочато розгляд справи про
державну допомоry Ns 500-26.15/53-18-ДД, зокрема щодо вiдс}тностi iнформацii, яка
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необхИна для прийняття рiшення за результатами розгJlяду повiдомлення про нову
державну допомоry, а cilмe:
- обФунтованих пiдстaв звiльнення отрим}ъача вiд сплати податку Еа землю, з
огJlяду на те. шо встановлення iнливiдуальних пiльг зi сплати мiсцевих податкiв
заборонено Податковпм кодексом Украiни;
- сплати суб'сктами пiдприсмницькоi дiяльностi, яким передано в оренду об'екти
комунальноi власностi за договора}rи. зазначеними в Повiдомленнi, мiсцевих податкiв
(податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки, податку на землю тощо).

(5) Листом вiд 17.01.2019 Nр 07'1-229 (вх. No 5-01/705 вiд 21.01.2019) Управлiння просило
KoMiTeT не розглядати Повiдомлення в частинi податковоi пiльги, оскiльки вiдповiдно
до рiшення Киiвськоi MicbKoi ради вiд 23.06.2011 Ns 24215629 <Про встановлення
мiсцевих податкiв i зборiв> пiльги встановлюються мiською радою, а отже, Управлiнrrя
не € надавачем державноi допомоги в цiй частинi у розуrrлiннi Закону Украiни <Про
держalвну допомоry суб'сктам господарювапня).

2. ВЦОМОСТI ТА IНФОРМАЦIЯ ВIД НАДАВАЧАПIДТРИМКИ

(6) Управлiння екологii та природних pecypciB виконавчого оргаrу КиiЪськоi MicbKoi ради
(КМДА) (04080, м. КиiЪ, вул. TypiBcbK4 28, iдентифiкачiйний код юридичноi особи
4181943l).

2.2. Отрпмувач пiдцrимки

(7) Комунальне пiдприемство виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi
MicbKoi державноi 4дr,riнiстрацii) по oxopoHi, угрим:ш{ню та експлуатацii земель
водного фонду м. Кисва <Плесо> (дшi - КП <Плесо>, Пiдприемство) (04l19, м. КиiЪ,
вул. CiM'i Хохлових, бул. l5, корпус А, офiс 3, iдентифiкацiйний код юриди.пrоi особи
23505l51).

2.3. Мета (чiль) пiдтримкп

(8) Метою (цiллю) пiдтримки е сприяння окремим видаN.{ господарськоi дiяльностi.

2.4. Очiкуваний результат

(9) Вирiшення проблеми забрулнення, засмiченrrя й виснажентrя внугрiшнiх водоfuл
MicTa Киева; попередження нещасних випадкiв на водних об'екгах; очистка
забрулнених стiчних вод; покращення рекреачiйноi спроможяостi та екологiчного
cтilнy земель водного фонду; приведення мiсць масового вiдпочипку (зон вiдпочинку
бiля води пляжiв MicTa Киева) ло нмежного санiтарного та технiчяого стану;
попередженЕя пiдгоплення територii; розвиток та збереження мережi мiсць масового
вiдпочинку бiля води (пляжiв), якi належать до MicbKoi ком5пrальноi власностi, та
забезпечення ix ефеrсплвного функцiонувшlня.

2.5. Формп пiдтримки

2.1. Надавач пiдтрилrки

(l0) Субсидiя (за кодом економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету 2610 - Субсилii та
поточнi трансфери пiдприсмствам. за кодом економiчноi класифiкачiТ видаткiв
бюджеry 3210 - Капiтальнi трансфери пiдприемствам).



2.б. Пйстава для надання пiдтримки

(1l) Рiшеняя Виконавчого KoMiTeTy КиiЪськоi MicbKoi ради народнпх депlтатiв
вiд 03.07.1995 Ne 204 кПро заходи щодо охорони, угримання та експrryатацii
внугрiшнiх водойм м. Киева>, у редакцii розпорядження виконавчого органу
КиiЪськоi MicbKoi рали (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд 08.04.2008
Ne 502 <Про вдосконtlлення дiяльностi .Щержавного комунального пiдприемства
кПлесо>.

Розпорядження викопавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi Micbкoi
державноi адмiнiстацii) вiд 02.1 1.20l 1 N9 2026 (у редакцii розпорядження
виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державвоi
адмiнiстрачir) вiд 15.01.20lб }Ф 14 <Про Порядок формування та виконаЕня
Програми економiчного i соцiмьного розвитку м. Киева в частинi капiтальних
вкладень та капiта.lьного ремонту).

Рiшення Ки'rЪськоi MicbKoi ради вiд 2|.12,20\7 Np 104214049 <Про Програму
економiчного i соцiального розвитку м. Киева на 20l8-2020 роки>.

Рiшення Киiвськоi MicbKoi ра,ди (Про бюджет MicTa Кисва на 2018 piK> вiл 21.12.2017
N9 1043/4050, рiшення Киiвськоi MicbKoi рали <Про програlrлу економiчного i
соцiагьного розвитку м. Киева на 2018-2020 роки> вiд 21.12.2017 J,l! 1042/4049.

Бюджетний запит на 20l9-2021 роки, загальний.

Проект Комплексноi MicbKoi цiльовоi програми екологiчного благопотг1.,.рц цiqlд
Кисва на 20l9-2021 роки.

2.7. Тривалiсть пiдтримки

(l2) З 01.01.20l9 по 31.12.2019.

2.8. Загальний обсяг пiдтрпмки

(l3) 475 286,3 тис. грн.

з. шФормАцlя щодо пцтримки

(l4) Метою над {ня державноi пiдтримки е впровадженЕя системи заходiв, спрямовztних
на запобiгання, обмеження й лiквiдацiю наслiдкiв забруднення, засмiчення й
виснa>кенпя внугрiшяiх водойм MicTa Киева:

- створення спецiалiзованих служб iз догляду за рiчками, озера]\{и,
прибережними захисЕими смуг:tьrи, гiдротехнiчними споруд.lми, об'еюiв
природоз.lхисного фонду;- рацiональне використання штгrних водойм iз прибережними захисними
смугаь.rи, ii благоусцiй та створення належних ylroB для вiдпочинку
населення MicTa.

( l 5) Основними заходirми, на якi спрямовуеться державна пiдтримка, с:
- зовнiшнiй благоустрiй. охорона. rгримання та експлуатацiя внутрiшнiх

водойм та земель водного фонду, покращення ii рекреацiйноi спроможностi
та екологiчного стану;

J



оргаЕiзацiя i здiйснення рят}вirльво-водол:вних робiт для забезпечення
безпеки rподей на водi в мiсцях масового органiзовшlого та неорганiзованого
вiдпочинку в меж{tх MicTa Кисва;
органiзаuiя й наданпя медичними працiвниками першоi невйкладноi
допомоги при нещасних випадках на водi та в мiсцях вiдпочинку бiля води;
органiзацiя системи екологiчноi безпеки в мiсцях органiзовштого вiдпочинку
на пляжах та внугрiшнiх водоймах MicTa Кисва;
органiзацiя комплексу заходiв (проекryвшrня, булiвничтво, експлуатацiя) iз
очистки стiчних вод дощовоi канмiзацii;
здiйснення монiторинry cтztнy вод внутрiшнiх водойм, розробка науково
обгрунтованих рекомепдацiй для прийнятгя управлiнських рiшень у галузi
використання вод та вiдтворення водних pecypciB;
органiзацiя i проведення спецiалiних заходiв iз пониження рiвня грунтових
вол на територii MicTa;
викон:lнЕя комплексу заходiв iз запобiгання, обмеження й лiквiдацii наслiдкiв
забрудпення й виснаження внугрiшпiх водойм Micтa, забезпечення caHiTapHoi
чистоти й екологiчноi безпеки на землях водного фонду;
утримання i експлуатацiя очисних споруд стiчних вод дощовоi каналiзацii;
розгортarнЕя та угримrlння мережi рятувмьно-водолазних, рятувальних
станцiй i рятра,rьних постiв на внутрiшнiх водоймах i мiських пляжах, ii
матерiально-технiчне забезпечення, органiзацй роботи рятувально-водолазноi
служби;
забезпечення готовностi рят}ъirльно-водолазноi служби та технiчних засобiв
до рягування, здiйснення пошуково-рятуваJIьних робiт на водних об'екгах,
наданЕя, за потребою, першоi невiдюrадноi допомоги при нещасних випадках
на водi та в мiсцях вiдпочинку бiля води; обстеження та очищення пiдводноi
частини мiських пляжiв, зон вiдпочинку, внугрiшнiх водойм MicTa д-llя
попередження травматизму;
органiзацiя i проведентrя рятувilльних, пошукових, вiдновrповальних та iнших
спецiальнпх робiт у разi виникнення небезпечних екзогенних процесiв,
забезпечення безпеки прачi пiд час проведення рятувальних робiт;
охорона та збереження рибного фонду;
розробка, придбання, експлуатацiя технi,лих засобiв охорони вод з
угримllння внутрiшнiх водойм i прилеглих територiй;
влilштуваншI, уtримiшня та обслуговування об'ектiв вiлпочинку громадян, у
тому числi пrяжiв, шryчних водойм тощо вiдповiдно до чинного
зatкоЕод:lвства Украihи.

(16) Вторинною метою надtшня державноi допомоги е покриття витрат КП <fIлесо>, яке е
спецiалiзованим водогосподарським пiдприемством та на яке Киiвською мiською
радою (КМД{) покладено обов'язок з охорони, утримtlннJI та експ;lуатацii земель
водного фонду MicTa Киева. Пiдприемство здiйснюе статутну господарську
дiяльнiсть у сферi утрим:lння земель водЕого фонду вiдповiдно до вимог чинного
законодilвства, а сzш\,tе :

виплаry заробiтноi плати працiвЕикiв пiдприемства;
закупiвrпо пltльно-мастильнлх матерiалiв та iнших;
пiдсипку пiску на пляжzrх;
caHiTapHe угримшrня територiй;
здiйснення заходiв iз рятувtlння людей на водах;
впровадженЕя лайфсейвiнг-прогрrlI\,r тощо.

4
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4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕРЕГУЛЮВАНЕЯ

( 17) Вiдповiдно до п}тrкту 1 частини першоi cTaTTi 1 Закону УкраiЪи <Про лержавну
допомогу суб'ектам господарювання> (лалi - Закон) держzrвна допомога суб'ектам
господарювttння (да.lli - державна допомога) - пiдтримка у буль-якiй формi суб'ектiв
господарювання за рахунок pec}pciB держави чи мiсцевих pecypciB, що спотворюс
або загрожуе спотвор9нням економiчяоi конкlренцii, створюючи переваги дlя
виробництва окремих видiв ToBapiB чи провадження окремих видiв госполарськоТ
дiяльностi.

(l8) Отже, державна пiдтримка е держiвною допомогою, якщо одночасно виконуються
TaKi умови:

- пiдтримка надаеться суб'екту господарювання;
- державна пiлгримка здiйснюеться за рахунок pecypciB держави чи мiсцевих

pecypciB;
- пiдтримка створюе переваги для виробництва окремих видiв ToBapiB .м

провадження окремих видiв господарськоi дiяльностi;
- пiлгримка спотворюс або загрожуе спотворенням економiчпоi конкуренцii.

(19) Вiдповiлно до частини др)гоi cTalTi 1 Закону, термiни ксуб'екг господарюв.шня>,
(товар)), кекономiчна конкуренцiя (конкlренцiя)> вживаються у Законi у значеннi,
наведеному в Законi УкраiЪи кПро захист економiчноi конкуренцii>.

(20) Вiдповiдво до статгi 3 Водного кодексу УкраiЪи (далi - Кодекс) ло волного фонду
Украiни належатъ, зоцрсма, поверхяевi води:
- природri водойми (озера);
- водотоки фi.п<и, стррлки);
- штуlнi водойми (водосховища, ставки) i KaH:uDr;
- iншi воднi об'екпr.

(2l ) Згiдно зi статгею 4 Кодексу ло земель водного фонду нмежать землi, зайнятi:
- морями, рiчкап,rи, озерами, водосховищами, iншими вод{ими об'ектами,

болотами, а також островами, не зайнятими лiсами;
- прибережними зtlхисними сIчf}та]\,rи вздовж MopiB, рiчок та навколо водойм, KpiM

земель, зайнятих лiсами;
- гiдротехнi.пlими, iншими водогосподарськими спорудtц{и та канаJIами, а також

землi, видiленi пiд смуги вiдведення для них;
- береговими смуг:l},tи водних шляхiв.

(22) Вiдповiдно до статгi б Кодексу води (воднi об'екти) е викпючно власнiстю
Украiнського народу i надаються тiльки у користувzшня.

(2з) Статтею 8l Кодексу передбачено, що до компетенцii обласних, КиiЪськоi та
Севастопольськоi мiських рал у га:lузi регуJIювання водних вiдносин на ii територii
належить, зокрема:
- забезпечення реалiзацii державноi полiтики у галузi використitння i охорони вод

та вiдтворення водних pecypciB;
- погодження держ{lвних цirьових, мiждержавних програм використання i

охорони вод та вiдтворння воднкх peclpciB, ylacTb у ix виконаннi;
- розроблення, затвердження та виконalння регiональних програм використання i

охорони вод та вИтворення воднrх pecypciB.
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(24) Статтею l2 Кодексу встановлено, що:
- державнi, цiльовi, мiждержавнi та регiональнi прогрЕl!,tи використання i

охорони вод та вiдтворення водних pecypciB розробляються з метою здiйснення
цiлеспрямованоi i ефеrгивноi дiяльностi щодо задоволення потреб населення i
гатryзей економiки у водi, збереження, рацiонального використання i охорони
вод, запобiгання ix шкiдливiй дii

- лержавнi, цiльовi, мiхслержавнi та регiональнi прогрtl},lи використання i
охорони вод та вiдтворення водЕих pecypciB розробrrлоться на ocHoBi даних
держaвного облiку вод, водного кадастру, схем використaшня i охорони вод та
вiдтворення водних pecypciв та з урzrхувЕшням планiв управлiння рiчковими
басейнами;

- розробка та реалiзацiя цих програм здiйснюеться за рахунок .Щержавного
бюджету Украihи, бюджету Автономноi Республiки Крим та мiсцевих
бюджетiв, коштiв пiдприсмств, ycтzlнoв та органiзацiй, позабюджетних фондiв,
добровiльних BHecKiB оргшliзацiй i громадян, iнrших копrгiв.

(25) Вiдповiдно до статгi 85 Кодексу порядок надання земель водЕого фонду в
користуваIrня та припинення пр:ва користуваIlЕя ними встiu{овлюсться земельним
зlжонодzвством.

Корисryъання цими дirrяяками в зазначених цiлях здiйснюеться з урахуванням вимог
щодо охорони рiчок i водойм вiд забруднення, засмiчення та замуленЕя, а також з
додерж:lнням правил архiтектури планувашня примiських зон та санiтарних вимог у
порядку, що встановлюеться Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.

У корисryвання на yмoBltx оренди земельнi дiлянки прибережних зilхисних смуг,
смуг вiдведення та берегових смуг водних ш.пяхiв можугь надаватися пiдприемствам.
ycTaнoBa}.l, органiзацiям, об'сднанням громадян, релiгiйним органiзачiлrл, громадянам
Укра'rЪи, iноземцям та особам без громадянства, iноземним юридиIшим особам для
сiнокосiння, рибогосподарських потреб, кульryрЕо-оздоровчих, рекреацiйних,
спортивних i тlристичних цiлей, а також для проведенЕя науково-дослiдних робiт.

(26) Вiлповiляо до cTaTTi 8б Кодексу на земJuIх водного фонлу можуть проводитися

роботи, пов'язанi з будiвництвом гiдротехнiчних, лiнiйних та гiдрометричних споруд,
поглибленням дна для судноплttвства, видобуванням корисних копzlлин (KpiM пiску.
гальки i гравiю в руслах малих та гiрських рiчок), розчисткою русел рiчок. кшrалiв i
дна водойм, прокJIаданIIям кабелiв, трубопроводiв, iнших комlтriкацiй, а також
буровi та геологорозвiдувальнi роботи.

Мiсця й порядок проведення зазначених робiт визначаються вйповiдно до проектiв,
що погодж},ються з обласними, Киiвською, Севастопольською мiськими державними
адмiнiстрацiями, органом виконавчоi влади Автономноi Республiки Крим з питань
охорони навколиuшього природrого середовища, ценlральним органом виконавчоi
влади, що реа.пiзуе державну полiтику у сферi розвитку водного господарства (KpiM

робiт на землях, зайнягих морями), та центрмьЕим органом виконавчоi влади, що

У постiйне користування землi водного фонду надаються водогосподаDським
спецiалiзованим ооганiзацiям, iншим пiдприемствам, установам i органiзацiям, в
яких створено спецiалiзованi служби з догJIяду за водними об'ектами, прибережними
зalхисними смугаJt{и, смугаь{и вiдведення, береговими смугirми водних шляхiв,
гiдротехнiчними спорудllJt{и та пiдтримання ix у нале rсrому cTaHi.
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реа!,Ilзус державну полlтику
використання надр.

у сферi геологiчного вивченЕя та рацiонrrльного

(27) Статгею 95 Кодексу передбачено, що yci води (воднi об'скти) пiдлягають oxopoHi вiд
забруднення, засмiчення, вичерпчlння та iнших дiй, якi можугь погiршити умови
водопостачfi{Ея, зalвдавати шкоди здоров'ю rподей, спричинити зменшення рибних
запасiв та iнших об'сктiв водного промислу, погiршення ptoB iснування диких
тварин, зниження родочостi земель та iншi несприятливi явища внаслiдок змiни

фiзичних i хiмiчних властивостей вод, зниження ii здатностi до природного
очищення, порушенЕя гiдрологiчного i гiдрогеологiчного режиму вод.

(28) Вiдповiдно до статгi l0 Закопу УкраiЪи <Про благоустрiй населепих пунктiв> до
повновzDкень викон:вчих органiв сiльських, селищних. мiських рад, зокрема,
належить здiйснення сttмоврядного контроJIю за станом благоустрою та утримаЕIrям
територiй Еаселених rryHKTiB, iнженерних споруд та об'еюiв, пiдприемств, установ
та органiзацiй, майданчикiв для паркування транспортних засобiв (у тому числi щодо
оплати посJtуг з користування майданчиками для платного паркування т,lнспортних
засобiв), озелененням таких територiй, охороною зелених насаджень, Е9дццх
об'екгiв тощо.

(29) Вiдповiдно до пункту 40 статгi 2 Кодексу цивiльного з.rхисту Украiни
спецiалiзована аварiйно-рятlъальна служба - професiйна аварiйно-ряryва,тьна
служб4 яка мае пiдготовлених ряryвмьникiв та вiдповiднi засоби цивiльного
зzжисту i призначена для проведення аварiйно-ряryвальних та iнших невiдкла,щrих

робiт з особшлвим ризиком дul )lслття та здоров'я, зокрема для гасiння газових

фонтанiв, проведення водолазних та гiрничорягральних робiт.

(з0)

(31)

Згiдно зi статгею 23 Кодексу цивiльного з:жисту УкраЪи аварiйно-рятlвальнi
служби подi;rлоться на:
- державнi, регiональнi, комlтrальнi, об'екговi та громадських органiзацiй;
- спецiалiзованi та неспецiа.пiзованi;
- професiйнi та непрофесiйнi.

KoMyHa.llbHi аварiйно-ряryвальнi служби утворюються органами мiсцевого
сtl}tовряд}ъання у MicTi, рйонi MicTa, селищi, селi.

Частиною п'ятrrадцятою cTaTTi 23 Кодексу цивiльного захисту Украiни встановлено,
що матерiалъно-технiчне та фiнансове забезпечення дiяльностi аварiйно-ряryвальних
служб здiйсню€ться за рахунок коштiв державного та мiсцевого бюдхетiв,
пiдприемств, установ, органiзацiй, що створюють аварiйно-ряryвальнi сrryокби,

коштiв вiд надання додаткових платних послуг, а також добровiльЕих пожертвувмь
юридичних i фiзичних осiб, iнших не забороненrо< законодЕlвством джерел.

5. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВIДОМЛЕННЯ

(32) Згiдно зi Стаryтом, КП кГIлесо> створено як спецiа.lliзов{шу водогосподарську
органiзацiю, з метою охороЕи, утримчrння та експлуатацii внугрiшнiх водойм та
земель водItого фонду MicTa Киева.
Основним напрямом дiяльностi пiдприемства е здiйснення заходiв, спрямованЕх на
запобiгання, обмеження i лiквiдацiю наслiдкiв забруднення, засмiчення i виснаження
внутрiшнiх водойм MicTa Кисва.
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(33) Також КП <Г[песо> здiйснюс дiяльнiсть з аварiйно-рятуъмьного обслуговування на

водних об'екгах та фiксуе фактичнi мiсця знаходЖення плавзасобiв, розмiщених ix
власник€lltlи на водних об'скгах MicTa Киева. КП <Плесо> проводить зzrходи з

органiзаtii благоустрою зон вiдпочинку, розмiщених на землях водного фонду MicTa

Киева.

(34) рiшенням киiвськоi MicbKoi ради вiд 22.01.2009 }lb 38/109з <про використання

земель водного фонду та прибережних захисних смуг у м. Киевi> встановлепо, що

фlъкцii водогосподарськоi спецiалiзованоi органiзацii з утримапня водних об'сктiв з

прибережнимИ зФ(иснимИ смугами, см}таN{И вiдведення, береговимИ СМУrаI\rИ ВОдНИХ

rпrrяхiв та гiдротехнiчними спорудalми здiйсттюс ком}та.пьне пiдприемство кплесо>,

яке пiдпорядковуеться виконtвчому органу Киiвськоi MicbKoi рали (КиiЪськiй мiськiй

державнiй адмiнiстрацi0.
Пlъктом 3 зазначеного рiшення дорr{еЕо КП кПлесо> вiдповiдно до вимог

законодalвства виконувати функчii оператора щодо розмiщення Еа водних об'ектах

стоянок плавзасобiв та тимчасових споруд рекреацiйного, культурно-оздоровчого,
спортивного, туристичного та iншого призначення в межах прибережних з€lхисних

смуг.

(35) Вiдповiдно до пункгу l рiшення виконЕlвчого органу КиiЪськоi MicbKoi рали
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд 04.02.2009 Ns l11 <Про передачу на

баланс та закрiплення за Кп <плесо> водних об'екгiв та оформлення земель водЕого

фонду м. Кисва> пiдприемствам, ycтaнoBalr,{ та органiзачiям виконавчого органу

киiъськоi MicbKoi радr (КиiЪськоi MicbKoi державноi а.щliнiстрацii) передати, а

КП кПлесо> взяти на баланс внугрiШнi об'екги та гiдротехнiшri спорули згiдно з

додатком.
згiдно З п}ъкгом 4 зазначеного рiшення Кп <плесо> доручено провести заходи з

благоустрою та облашryъання водних об'екгiв i визначити мож.пивiсть ix
використzlннЯ як зон вiдпоЧинку, забезпечивши плalнове обстеження, пiдводну

розчистку, лабораторний контоJIь за якiстю води поверхневих водойм, грlтту,
пiску.

(36) Враховуlочи зазначенi положення розпорядчих акriв Киiвськоi Micbkoi ради, на

кп <плесо>, як на спецiалiзовану водогосподарську оргапiзацiю, покJIадено

спецiа.пънi фуr*цii щодо охорони, угримання та експлуатацii внлрiшнiх волойм

MicTa Киева, якi перебувають на балшrсi в Пiдприемства.

(37) За iнформацiею, зазначеною в Повiдомленнi, КП <Плесо> виконус Bci необхiднi' 
a*одп iз забезпеченвя на;lежноi екологi.пrоi, caHiTapHoi та протиепiдемiологiчноi

сиryачii на пiлпорядкованих територiя< водних об'ектiв MicTa Киева, зокрема:

- щоденЕе }тримання пiдпорядкованих територiй водних об'екгiв у палежному

сшriтарному cTaHi;
- проведення комплексУ протилептоспlрозню< (три весняЕих дератизацiйних

тури), асенiзацiftlих, бонiфiкацiйних (протима,lирiйних) заходiв;

- ой"r*Ч поверхнi водного дзерк.uа водойм вiд водяноi рослинностi (очерету,

рогози та iH.);
- забезпечення падiйноi роботи очиснtтх споруд зливових вод, насосних станцlи;

- утримання зон вiдпочинку бiля води, у тому числi централiзованих мiських

пляжiв;
- угримzшпя спецiалiзоваяоi аварiйно-ряryвальноi водолазноi сrryжби лля

Ьрiанiзачii безпеки вiдпочинку населеяня та гостей MicTa киева бi;rя води та на

водi.
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КП <Плесо> перебраС в комlъальнiй власностi територiа:rьноi громади MicTa Киева,

опiкуеться об'екгами зовпiшнього благоустрою земель водного фонду та виконуе

стратегiчнi природоохороннi та екологiчнi функчii в MicTi Киевi, кiнцевою метою
бюджетного фiнансування не ком lинии а природоохорояний та соцiально-
економi.тяий ефекr

(38) Вiлповiлно до положення про Спецiалiзовану (аварiйно-ряryвальну) водолазну

службу Кп кплесо> (да;ri - САрвс) служба створена з метою забезпечення пошуку
та рятуваннЯ людей на воднИх об'екгах, виконання вимог реагування на надзвичайнi

ситуачii техногенного, природного та екологiчного хараIсгеру на водних об'ектах
MicTa Кисва.
сАрвС с об'ектовиМ аварiйно-ряryвальним пiдроздiлом. його дiяльнiсть
поширюеться на воднi об'екти в MicTi Киевi.

(39) Основними завданЕями фахiвчiв сАрвс е превентивЕа робота, спрямована на

попередженЕя й недоrryщення нещасних випадкiв на водних об'ектах MicTa Кисва,

проведення рят}ъаJIьниr( операчiй та надання невiдкладноi домеди,шоi i медичноi

допомоги потерпirптм.

(40) За iнформацiею, зазначеною в Повiдомленнi, yci посJrупr фахiвчiв служби САРВС
надаються мешканцям MicTa Киева та гостям на безоплатнiй ocнoBi.

(41) Також Управлiнням повiдомлено, що вся дiяльнiсть, яку здiйснюс КП кПлесо> на

ввiрених Пiдприсмству територiях. спрямовilна на органiзаuiю належного та

безкоштовного рекреацiйного вiдпочинку мешканцiв та гостей MicTa Кисва.

Обслуговування вiдпочивальникiв Пiдприсмство здiйснюе безкоштовно.

Iз метоЮ покриттЯ додатковиХ витрат на органlзацlЮ викончшня стат}тних з!вдrlнь,
КП <Плесо> здiйснюе господарську дiяльнiсть на платнiй ocHoBi. У процентному
вiдношеннi до безоrrлатноi ij' частина стilновить 1,9 вiдсотка обсягу дiяльностi.
,Щержавна пiдтримка буде спрямовуватися в повному обсязi на фiнансувшrня
дiяльностi, яка здiйснюватиметься на безоплатнiй ocHoBi.
Обсяг витрат, який покриваеться власними надходжеЕнями вiд на,дання платних

послуг, становить, 1,9 вiдсотка, а обсяг витрат КП <Плесо>, якi покриваються за

pllxyнoк держalвноi допомоги, стzlновить 98,1 вiдсотка.

(42) Пiлприемство забезпечуе розподiл рахуъкiв для облiку ви,трат, пов'язаних iз

виконанням ocHoBHoi дiяльностi (охороною, утримfiпllrм та експлуатацiсю
внутрiшнiх водойм MicTa киева) та iншоi пiдприемницькоi дiя,rьностi, на пiдставi:

- бюджетнi рахr{ки (Ns 35431017049877, }lb 35431040049877,NsЗ544416'70498'77,
]ф 35449117049877, м з5447164049877, N9 35446187049877, }lb 35443l460498'77
в ГУ ДКСУ у MicTi Киевi);

- госпрозрах}цковi рахунки (хъ 2б009з0946401 у Лiвобережному вiддiленнi
публiчного акцiонерпого товариства кБАНК крЕдиТ ДНIПРОD,
й zooozoooaoB479 у публiчному акцiонерному товариствi комерчiйному банку
кПриват-Банк> у MicTi Кисвi).

(43) ВiлповiлНо до статгi 1 Закону, однiсю З ознак державноi допомоги е спотворення або

загроза спотворешrя економiчноi конкуренцii допомогою, яка надаеться суб'екговi
господарювaшня.
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(44) Пiд господарською дiяльнiстю у статгi 3 Господарського кодексу Украiни
розlмiсться дiяльнiсrъ суб'сюiв господарювання у сферi суспiльного виробництва,
спрямована на виготовлення та реалiзацiю продукцii, виконання робiт чи надання
послуг вартiсного характеру. що мають цiнову визначенiсть.

(45) Отже, дJuI того щоб мати вплив на економiчну конкуренцiю (спотворювати або
загрожувати спотворенням конкlренцii), допомога суб'ектовi господарювання
повинна стосуватися дiяльностi такого суб'екта щодо виробництва товару
(виконання робiт, надання послуг), який мае вартiсний характер i цiнову
визначенiсть та бере участь у господарському оборотi на ринку.

(46) Послуги iз забезпечення охорони, утримaнЕя та експлуатацii внугрiшнiх водойм
MicTa Киева, якi надае КП <Плесо>, як спецiалiзована водогосподарська органiзацiя, з
метою полiпшення стану водних pecypciB, бiологiчного та ландшафтного

рiзноманiття MicTa Киева та )ц)иманЕя Спецiалiзованоi аварiйно-рятуъа,rьноi
водолазноi служби, надаються населенню безкоштовно, не реалiзуються на ринку,
у розluiннi Закону Украiни <Про захист eKoHoMi.THoi конкlренцii>, та не беруть
ylacTi у господарському оборотi.

(47) Як наслiдок, пiдтримка у формi субсидiй на виконання статутних завдtlнь
КП кПлесо>. як спецiалiзованою водогосподарською органiзацiсю. з метою
полiпшення cTtlнy водIlих pecypciB, бiологiчного та лшrдшафтного рiзноманiття Micтa
Киева, що видiлясться на пiдставi запшьного бюджетного зzшиту на 2019-2021 роки
та проекту Комплексноi MicbKoi цiльовоi програми екологiчного благополrтчя MicTa
Киева на 2019-202| роки на перiод 2019 року в cylti 475 286,3 тис. грн, не спотворюе
i не може спотворювати економiчну конкуренцiю, а отже, не е державною
допомогою вiдповiдно до Закону Украiни кПро державну допомогу суб'ектам
господарювання>.

(48) Листом вiд 04.02.20|9 Np 0'77 -46'1 (вх. J'(! 5-01/1403 вiд 04.02.2019) Управлiння
екологii та природ{их pecypciB викон€lвчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КМДА)
повiдомило про вiдсутнiсть зауважень та заперечень до подаtння про поперелнi
висновки вiд 01.02.2019 Ns 500-26.15/53-18-спр у справi Nч 500-26.15/53-18-ДД,
надiсланого листом вiд 01.02.2019 Nq 500-29/01-1390.

Враховуючи викJIадене, керуючись статтями 'l i 16 Закону УкраiЪи <Про

Антимонопольний KoMiTeT УкраiЪи>, статтями 8 i 10 Закону УкраiЪи <Про державну
допомогу суб'ектам господарювzIння)> та пунктом 14 роздiлу IV Порядку подання та
оформлення повiдомлень про нову державну допомоry та про внесення змiн до умов
чинноi державноi допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного KoMiTeTy

Украiни вiд 04 березня 2017 року }Ф 2-рп, заресстров.rного в MiHicTepcTBi юстицii Украihи
04 квiтня 2016 року за J''lЪ 501/28631 (iз змiнами, внесеними розпорядженням
Антимонопольного KoMiTeTy Украiни вiд 13.09.2018 Nч 18-рп, зареестровашим у
MiHicTepcTBi юстицii Украiни 27.11.2018 за Np 1337132789), на пiдставi iнформацii, наданоi
Управлiнням екологii та природних pecypciB виконarвчого органу Клiвськоi MicbKoi рали.
Антимонопольний KoMiTeT Украiни

ПОСТАНОВИВ:

Визнати, що пiдтримка у формi субсидiй на виконЕшЕя статуIних завдаЕь
КП кfLлесо>, як спецiалiзованою водогосподарською органiзацiсю, з метою полiпшення
стану водних pecypciB, бiологiчного та ландшафтного рiзноманiття MicTa Киева та
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}тримання Спецiалiзованоi аварiйно-рятувальноI водолазноi служби, що видilrяеться на

пiдставi загального бюджетного запиry на 2019_202l роки та проекту Комплексно1 MicbKoi

цiльовоi програ}.rи екологiчпого благополуччя MicTa Киева на 2019-202| роки в cyMi
4'l5 286,З тис. гривень. не спотворюс i не може спотворювати економiчну конкуренцiю. а

отже, не е державною допомогою вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про державну допомогу
суб'сктам господарювання).

Вiдповiдно до частини десятоi cTaTTi 11 Закону Украiни кПро державну допомогу
суб'ектам господарювання) Антимонопольний KoMiTeT Укра'ши може вiдкликати
прийняте ним рiшення, якщо воно прийняго на пiдставi недостовiрноi iнформацii, що
призвело до прийнятгя необФунтованого рiшення, та прийняти нове рiшення у порядку,

встtlновленому цiею статтею.

В. о. Голови KoMiTery м. HIжHIK
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