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за результатами розгляду повiдомлення про нову державну допо}tог!,, надiсланого

листом Упра"лiння екологii та природних pecypciB Виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi

рали (Киiвськоi MicbKoi державноi алмiнiстраuii) Bi:r 0l ,l l ,20l lt Ng 077-5021 (вх, М 950-ПДД

оiд tO.t 1.20l8), Днтимоttопольний KoMiTeT Украiни налiiс ксlпiю рitltення вiл 2,1.01.20l9
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органу КиТвськоi Micbкo
Киiв, вул. TypiBcbKa, 28

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ KOMITET УКРАiНИ

рIшЕння

24 сiчня 2019 р. Киiв Nч 3 l-p

Про визнання пiдтримки суб'сктiв
господilрюванн я, зазttаченоI у
повiдоплленнi, такою, що не с державною
допоi\lоl,ою вiдповiдно ло Закоrrу

Антимонопольний KoMiTeT Украiни (далi - KoMiTcr,), розгля}lуtslIи поданнj

,ЩеIrартаменту пrонiторингу i коttтролю лер;кавноi jlоIlоNrоги вiд 23.01,20l9 N9 5-0l/654-п пР(

розглял повiдомлення про державну допомогу. надiсланого листом Управлiння еколОгii Тl

природних pecypciB Виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoi рали (Киiвськоi пtiсько

державноi адмiнiстраuiТ) вiд 01.11.2018 ЛЬ 077,502l (вх. Nq 950-ПДД вiд 16.11,2018) Tt

додаткову iнформаuiю, надiслану листом вiд l6.01.20l9 Nа 077-180 (вх. Nl 5-0l/60
вiл 17.01.2019), яке було подано на виконання cTaTTi 9 Закону УкраТни <Про державн,
допомогу суб'сктам господарювання)) та за фор]!rою, tuo перелбачена додаткоi\{ l ло Порялк'
поланItя та о(lормлення повiдомлення про нову державнч допо\{()г},та про внесенttя зviн д,

умов чинноТ державноi допомоги, затвердженого розпорядженням ДI tтимоIiопольног(
KoMiTeTy Украiни вiд 04.03.20lб JФ 2-рп та заресстрованого в MiHicTepcTBi юстичii Украiнl
04,04,20lб заNs 50l/2863l, зi змiнами, затвердженими розпорядженням Антимонопол ьног(

комi,гету УкраIни вiд l3.09.20l8 Nч l8-рп, та заресстрованого в MiHicTepcTBi кlстиuii YKpaiHl
вiд 27.1 1,20l8 N9 l337lз2789,

ВСТАНоВИВ:

порядок повtдомлЕння про пIдтримку

(l) Листом вiд 01.11.20l8 ЛЬ 07'7-50Z| (вх. No 950-ПШ( вiд l6.11.20l8) Управлitltrял
екологiТ та природних pecypciB Виконавчого органу КиТвськоi MicbKo

ради (КМДА) вiдповiдно до cTaTTi 9 Закону Украiни <Про державн), допоj\{ог:

суб'екr,ам господарюванtlя> було подано повiдомлення про ноRу державну допомог:
(лалi - Повiломлення).

2. вIдомостI тА IнФормАцIя вIд IlАдАl]АчА пIд,грIt}tк1,1

2.1. IIа;rавач rti,l гpllrrKlt

(2) Управлiння екологii та природних pecypciB Виконавчого

ради (КиТвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) (04080, м

iлентифiкачiй ни й кол юриличноТ особи 4l8l943 l).

l
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2.2, ОтримувачпiдтрпмкIl

(3) Киiвське комунальне об'сднання зеленого будiвничтва та експлуатацii зеленltх
насаджень MicTa кКиТвзеленбул> (лалi - КО <КиТвзеленбул>) (04053, м. Киiв,
вул. Кудрявська, 23, iлентифiкацiйний код юридичноТ особи 03362l 23).

2,3. Мета (цiль) пiдтрппlкlr

(4) Метою (чiллtо) пiдтримки с:

сприяння окремим видам господарськоl дlяльностl;
створення нових зелених Ilасаджень у MicTi шляхом улашlуваllня газонiв, посаJкових
лерев, кущiв квiтникових композицiй на об'сктах булiвниrrтва та експ",tуатачii;
експлуатачiйне утримапня, капiтальний та потtrчний pei\loHl зе,,Iених насадже}Iь
загaцьного користування, паркiв, cKBepiB, бульварiв, вуJlиtIних насаджень, громадських
туалетiв, що закрiпленi за пiдприсмством з утримання зелегlих насаджень районiв на
правi повного господарського вiданняi
булiвничтво та реконстукцiя паркiв i cKBepiB;
виконання комплексу озеленювальних робiт на об'сктах нового будiвництва,

реконструкцii та капiтмьних peMoHTiB;

органiзачiя ведення лiсового господарства та розсадницькоТ справи;
органiзачiя виставок KBiTiB, вирошування. закупiвля й реалiзачiя садивного MaTepialy
дерев i KyuriB, насiння газонних трав, рослинного rрунту, KBiTKoBoi про,rукuii;
органiзачiя проектування об'сктiв благоустрою та озеленення паркiв, cKBepiB,

бульварiв, iнших об'сктiв зеленого господарства, експлуатачiйноТ дiяльностi та
соцiмьно-культурного призначення;
впровадження технологiчних iтехнiчних досягнеtIь науки в зелене господарство.

2.,l, (),r iKl,Batt lt ii pelr,.,tb,t,ar

2.5. Форма пiдтримки

(6) Субсилiя.

2.6. Обсяг пiдтримки

(7) Загмьний обсяг пiдтримки - l 857 000,0 тис. грн.

2.7. Пйстава для надання пИтримки

(s) Закон УкраТнИ кПро благоустрiй населених пунктiв>,

(5) Забезпечення виконання комплексу робiт iз зеленого будiвничтва, утриман}lя зелених

насаджень MicTa, технiчного нагляду за зеленими насаджеlIIIями MicTa, вирtlшуваННЯ Та

реалiзацiя садивного MaTepiцy декоративних дерев та кушiв, kBiTkoBtli та овочевоi
пролукцiт, насiння газонних трав! надання послуг iз благоусr,рокl територii, пiдвищенtlя
яксlстi обслуговування зелених зоlt MicTa, збiльшенttя кiлькост'i зон вiдпочигtку та еко-

зон на територii та в мiських лiсах, збiльшення кiлькостi зелених насаджень на

територii MicTa, полiпшегtня матерiально-технiчного сгаttу пiлприсNlства, розвиток

розсадницькоi справи та забезпечення MicTa рослинами, стiйкими до зростання в

умовах мегаполiсу,
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(9) Закон Украiни <Про MicueBe самоврядування УкраТни>.

(10) Бrоля<етний запит на 20l9 - 202l роки за кодо]!1 програмноi класи(liкаltiТ видаткiв
28l603O ,.ОпI,аttiзацiя благоустрою IIilселених пl'нктiв,,. за Ko,,loIl програьtноi

класифiкачiТ видаткiв 28l769l <Виконання заходiв ]а рахунок чi;tьових фонлiв,

утворених Верховною радою ABToHoMHoi Республiки Крим, органами мiсuевог()

самоврядування i мiсцевими органами виконавчоi влали i фондiв утворених Верховною

радою Двтономноi Республiки Крим. органами мiсцевого самоврядування i мiсшевими

bp.u"u"" виконавчоi влади) та за кодом програмноi класифiкаuii видаткiв 28173l0
кБудiвни чтвО об'сктiВ житлово-комунаJIьного господарства),.

2.8.

(l l)

3.

3.1.

(l2)

(l3)

(l4)

з.2.

(l5)

(l6)

Тривалiсть пiдтримки

З 01.01.20l9 по 31.12.2021.

НОРМАТИВНО_ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Ознаки державноi допомоги

Вiдповiдно до пункту l частини першоi cTaTTi l Закону Украiни кПро лержавну

допомогУ суб'сктаtrt господарювання> (:tMi - Закон) державна допоýtога суб'сктам

,-,r.подчроui,,Пя (далi - державна допомога) - пiдтримка у будь-якiй tрopпli суб'сктiв

господарювання за рахунок pecypciB держави чи мiсцевих pecypciB, що спrrтворюс або

загрожуе спотворенням економiчноi конкуренцii, створюючи переваги для виробництва

окремих видiв ToBapiB чи провадження окремих видiв господарськоi дiяльностi.

.I|ержавна пiдтримка е державноЮ допомогою, якцо одночасно виконуються ,гакi

умови:
пiдтримка надасться суб'скту господарювання ;

д"р*чuпЧ пiдтримка здiйснюстьсЯ за рахуноК pecypciB держави чи мiсцевих pecypciB;

пiдтримка cтBoploc перевагИ для виробничтва окре]\,tих видiв ToBapiB чи провадженriя

окремих видiв господарськоi дiяльностi;
пi!тримка спотворIос або загрожус спотRоренням еконоьtiчноТ конкуреttшii.

ВiдповiднО до !lастинИ лругоi cTaTTi 1 ЗаконУ термiни <суб'скт госполарюваIIня )),

uтouup,r, <<економiчна конкуренчiЯ (конкуренчiя)> вхиваIоться у Законi у значеннi,

пuuaлЬпо"У в Законi УкраТнИ "Про захист економiчноТ Kottкl,ренчiI",

Благоустрiй як об'скт державноi допомоги

Згiдно зi статтею 30 Закону Украiни <Про MicueBe самоврядування Украiни> до вiдання

власних (самоврялних) повноважень виконавчих органiв сiльських, селищних, мiських

рад нале;ить оiганiзачiя благоустрою та здiйснення контролю за cTa*o't благоустрою

населених пунктlв.

ВiдповiднодостаттilOЗаконУУкраiникПроблагоУстрiйнаселенихпУнкТlВ))До
повноважень сiльських, селищ;их i мiських рад та iх виконавчих органiв у сферi

благоустрою населених пунктiв, зокрема, tlалежить:

затвердження мiсцевих програN{ та заходiв з благоусr'рокl llаселених п},нктlв;

зoruapo*ann' правил благоуСтрою теритtrрiй населених пуltктiв;
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створення в разi необхiдностi органiв i служб для забезпечення здiйснення спiльно
з iншими суб'сктами KoMyH&,Ibнoi власностi благоустрtltо населених пунктiв,
визначення повноважень чих органiв (слуя<б);

забезпечення виконання мiсцевих програN{ та здiйснення заходiв iз благоустрою
населених пунктiв;
органiзашiя мiсць вiдпочинку для населення.

(17) Вiлповiлно до частини першоi cTaTTi 13 Закону Украfни <Про благоустрiй населених

пунктiв> до об'сктiВ благоустрою населених пункriв. З()КJ]еМа. належа'lь: rериторiТ

загаJIыlого користування: парки (гiлропарки, лугопарки,.riсопарки, парки куль'гури та

вiлпочинку. парки-пlм'ятки садоsо-парковоl о мистецгtsс. СП()РlllВНi.:иrя,li. iсгорrlчнi.

нацiональнi, меморiit_льнi та iншi), рекреачiйнi зоllи, сади! сквери та пtайданчики;

пам'ятки культурноi то iсторичttоi спадшllни; ьlайдани, lrлоttti, бульвари, проспекти;

вуличi, дороги, провулки, узвози, проiзлll, пirпохiднi та ве,ltсlсипедlti дорi;кки; ttляжi;

кладовиulа; iншi територiТ загlпьl{ого корис t\,вання, прибулинкtlвi териl,орiТ,

( l8)

( 19)

вiдповiдно до частини першоi статгi 2l закону укратни <про благоустрiй населених

пунктiв> елементами (частинами) об'сктiв благоустрою с, зокрема: покриття площ,

uyn"uo, дорiг, проiздiв, алей, бульварiв, TpoTyapiB, пiшохiдних зон, дорijкок, зеленi

насадження в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, iнших об'сктах

благоустрою загмьного користувапня; комплекси та об'скти MotIy]\t ентапьного

мисIецт;а, лекоративнi фонтани iбасейни. штучнi парковi ВОtr()СПаДИ: rrari rpxiTeKrypHi

форми, булiвлi та споруди системи збирання i вивезення вiдходiв, засоби та обладttання

iов"iшнього освiтлення, обладнання (елементи) дитячих. спортивних та iнших

майданчикiв.

Згiдно зi статтею 22 Закону Украiни кПро б.пагоусгрiй населених пyllKTIBD

кtl]\.lп-цексItим благоустрослt вважасться IIроведе}lня на визначенiЙ ,гериrорii населеного

пуrrкту (мiкрорайон, квартаtл, парк, бу,rьвар, вуjlиl(я! пров},,,Iок, узвiз r,ошо) ко},tплексу

робiт з улаштування (вiдновлення) покриття лорiг iTpoTyapiB, облаrднанttя пристроями

для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнiшнього освiтлення r'a зовнiшньоi

реклами, встановлення ма,rих архiгектурних форм, здiйснення iнших заходiв,

anp""ouun"* на полiпшення iнженерно-технiчного i санiтарного cTally територii,

покраlцання ji' естетичrtого виглялу.

статтею l5 Закону Украiни <про благоустрiй населених пунктlв)) визначено, що:

органи державнот влади та органи мiсцевого самоврядування iltожчть утворювати
пiдпр"ar.ru" для утриманнЯ об'сктiВ благоустроЮ лержавноi та комунальноi

власностi,
пiдприсмство та балансоутриплувач забезпе'iу}оть нале)кне утримання 1 свосчаснии

ремонт об'скта благоустрою власними силалtи абtl N{ожуть на конкурсних засадах

заJIучати для цього iHrшi пiлприслtс,гва, установи та органiзачii;

орган державноi влади або орган мiсцевого самоврядування за поданняl\,l

пiдtlрисмства чtr бмансоу,rри Nl увача ttкlрiчно затвеIrджу(] заходи з уl,ри]!{ання та

pan'ton.,.y об'скта благоустроIо .цержавноi або KoMyHat,lbHili в:lасttсlс,гi lla наступний piK

та передбачас кош.ги на виконаItня цих заходiв. Оргirll ;teplttaBHoi в,,trди t it орган

мiсцевого саl\,()врядуван I Iя. пiдприспtсгво ra бапансоуIримуRсlt Hecylb вirп oBi:,M ьн icTb

за виконання затверджених заходiв у повному обсязi.

(20)

(2l) kpiM того, державна пiдтримка буле використана виклю(ltlо на безперебiйне та якiсне

виконанпя заходlв, якi забезпе.tують пiдтрип,rку o6,eKTiB благсrустрою в нaLrIежноN,tу
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cTa}Il Звернення вiд iншrих пiдприсмств щодо можливостi виконанtIя вiдповiлних робi
не отримувались

(22) Вiлповiлно до частини третьоI cTaTTi 20 Закону Укрirirlи <Про б.rагоr,стрiй насс"lениl
пунктiв,l r|tiнансування мiсllевих прогрц]\l з благоустрокr нlселеllих пr ttKTit

проводиться за рахунOк коштiв вiдпtlвiдних мiсцевих бюджетiв.

4. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМЛI РОЗГЛЯДУ ПОВIДОМЛЕ,ННЯ

(24) На пiдставi наведеного, а також iH(lopMauii та документiв, наданих у Повiломленнi
отримувачем пiдтримки с КО <Киiвзеленбуд)), яке засновано на комунапьнiй власност
територiальноi громади MicTa Киева i входить до сфери управлiння Виконirвчого орган,,

Киiвськоi мiськоi ради (Киiвська MicbKa державна адп,riнiстрацiя). Майнt
ко ккиiвзеленбуд> с комунальнtlю власнiсlю територiапьноi гро},али rticTa Кисва
закрiплено ]а ним на праlti повItогtl lосltодарського вiltltння,

(25) Пунктом 3.1 с,гатri 3 Статуту КО кКиiвзе:lеrlбчд)), за-гt]ерд)фiеного розпоряJl)t(ення]\
Виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвсько1 шtiськоТ лержавноi адмiнiстраuii
вiд l8.01.2002 ЛЪ 63, перелбачено, що метою дiялыtостi КО <КиТвзеленбуд> r

забезпечення виконання комплексу робiт iз зеленого булiвничтва.

(27) Згiлно зi статтею l Закону УкраТни кПро захист економiчноi конкуренцii), eкoнo]lrl(lнi

конкуренчiя (конкуренчiя) - це зN!агаIl}lя мiж суб'сктам1,1 господарюваIIня ] NreToI(

здобуття завдяки в,lасним досягненItяl\l переваl над iнtrlипtи суб'сктапtл

господарювання, внаслiдок чого спох<ивачi, суб'скти господарIовання N{aIoTl

можливiсr.ь вибирати мiж кiлькопtа лродавцяIrи, покупця]\Iи! а окрелtий суб'ск:

госполарюваIlня не Nrоже l}изначати ушtови оборtrr,у ToBapiB на ринку. Ринок у свок

чергу с сtРерою обороту товару (взас:мозам iнних ToBapiB), на який про'гягом IIеi]ног(

часу i в межах певноi територii с попит i пропозицiя,

(28) Пiл господарською дiяльнiстю у cTaTTi 3 Господарського кодекоу УкраТни роз),}tiстьс,

дiялыriсть суб'сктiв господарювання у сферi суспiльного вирсlбництва, спряNrована н,

виготовлення та реалiзацiю продукчiТ, виконання робiт чи }{адання послуг вартiсногt

характеру, що ]!lають uiHoBy визначенiсть.

(29) Отже, для того, щоб мати вллив на економiчlrу коttкуренцiю (спtlтворювати абс

загрожувати спотворенням KoHKypeHuii), допомога суб'сктовi господарювання повиннt

.rоЪуоurп." дiяльнБстi такого су6'скта щодо виробництва товару (виконання робiт
нада}lня послуг), який мас варr,iсний характер iuiHoBl,BlIrHa.leHicTb та бере участь 1

I осподарськоNlу оборотi rra риrrку.

(23) Вiлповiлно cTaTTi l Закону держаRна доllомога суб'скталt господарк)вання - пiлтримкi

у буль_якiй формi суб'сктiв господарюваI{ня за рахунок peclpciB.lep)tiatsIl чи мiсцеви:
pecypciB, що спотворюс або загрожус спотворенням економiчноi KoHKypeHIrir

створюючи переваги для виробництва окремих видiв ToBapiB чи провалження окре]!lи)

вилiв госполарськоI дiял ьн ос I i,

(26) ко <КиТвзеленбул>) виконус комплекс робiт з утримаtlня на н,rлежноNrу piBHi Tt

покращення стану l'I3 паркiв, 49l скверу, 54 бульварiв,37 проспектiв,8 плош, 3,

схилiв, l7 урочищ i 43 впорялкованих територii, загальtIа територiя яких становитI

майже 7 тис. га.
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(30)

(зl)

(32)

(з3)

(34)

I'l 5\

(36)

Послуги Ко <Киiвзеленбуд> шодо здiйснення комплексу робiт iз зелеtlого булiвниuтва,

у,гримання в н,}лех(ному cTaHi паркiв, cKBepiB, бульварiв, зелених насаджень Mlcтa та

iншихробiтзозелененнятаблагоУстроютериторiТ}lадаlотЬся.населенпюбезкоштовно.

"a рaйi.уоrоaя на ринку, у розумiннi Закону Укратни <про захист економlчноl

KoHKypeHuii>, та не беруть участi у господарському оборотi,

Вiдповiдно ло iнформачii, наданоi надавачем, державна пiдтримка, яка надаеться

ко <киiвзеленбул>, не буде використовуватись для rIадаttня платних послуг,

.щержавна пiдтримка, яка надасться Ко <китвзеленбул>, utоло здiйснення комплексу

iЬЁi, i.,"n.noio булiвничтва, утримання в належному cTaHi паркiв, cKBepiB, бульварiв,

,anan"* 
"чсад*енi 

MicTa та iнших робiт з озеленення та благоусr,роtо територiТ буле

ви користовуватись, зокре]\ла, на заробiтну плату, сплату податкiв i зборiв на заробiтну

платуl закупiвлк) пм ьно-маст"л ьн"х матерiалiв для автопtобiлiв га спеuтехнiки, якi

un пор"arооуarься в роботi; придбання саджанцiв лиllи, кленУ, ялини K<l:tKl,toi,

п.""лоuу.u, верби, лерну, спiреi, скумпiТ, горобини, горобинника, шtагонii, магнолii та

i,,r"* pi.n"* KyuliB, KuiiiB баiаторiчних, майже l5 000 шт.; прилбаtrня спецiаt]iзоваtIоi

технiки, а саме: автовишки 32 м, автомобiля з краном-пtагtiпулятором, автобуса

вантая(о-пасажирського, самоскиду, мiнiнавантажувача, трактора-косарки,

поливомийноi маIllини, евакуатора, лiсовtlза, пожежнот маluини, смiттсвоза,

леревопiдрiбнювальноТмашинлlнабазiавтомобiля,деревопiлрiбнювапьrrоТМашини
стачiонарноi, патрульного автомобiля, викопочноi машини, тралу, мотоблоку,

електроiнструментуруЧного(пил,кУutорiзiв,висо'горiзiв.rtотокосiвтоtttо).вакУУлtно.
пiд"ii-опоi'"ашини, снiгоприбирального та спецiального навiсttогсl обладнання для

догляду за зеленими насадженнями та лiсопарковими зонами,

Надавач повiдомив, що кошти, отриманi Ко <КиIвзеленбул> вiл наданвя платних

no-ya, 
"*l 

становлять 3,28 вiдсотка, l]икористовуIоться на витратI] з розвитку територii

MicTa Кисва з уl.риманtlя в належtl()Ntч с,ганi зелегlих tlасалжеI{ь та об'сктiв загалыlого

користування (паркiв, cKBepiB, бульварiв, зелених зон),

К() <К иiвзе;Iеtlбул> злiйснюс ведення окремих paxyHKiB та н:л_lе;кний РОзп(),1iл дохолiв
.гu u"rpur, якi надходять з бюджету та вiд господарськоi дiяльностi,

Ко <kиrвзеленбул> не бере участi в iнших тендерах на }|адаt]IIя послуг щодо

,оiиau.пп, *o"nn.*ay poOiT iз зеленого булiвничтва, утримання в належному cTaHi

Йр*iu, .*u.piu, бупоочрiu, зелеl{их насаджень MicTa та iнших робiт , ul"a:::::n" ,
опчrоуъrро. територii,-що проводиться за межами територii компетентного мlсцевого

органу влади.
iк пчслiдок, пiдтримка у формi субсилiй КО <КиТвзеленбуlt>, tlto видlля€ться lla

пiдставi бюджетного .un"ry'no 2о.9 - 202l роки за кодом програмноi класифiкачii

видаткiВ 28l6030 <ОрганiзаuiЯ благоустроrО населених пунктiв>, за кодом програмrrоТ

*n.."Oi*uuii u"дчr*iu 28l769l кВиконання заходiв за,рахунок 1i"_T.l"i ., лЧ:*о'",
уr"ор.r"* Верховпою рuдоro А:,:.п:.y.::lл.|,"л:."J_Чi-" Крим, органапtи мIсцеВоГо

самоврядуванtIя l мlсцевими органами виконавчоi.влади i фонлiв _r,гв:]l"::i:-, ч:l}.:"-"'
pnon,o Поrопо"ноi Республiки Крим, органами мiсцевого самоврялувапня l мIсцевими

bp.ouu"" виконавчоi влали)) та ']а кодо}1 прtlграь,tttоi класифiкаuii видаткiв 28l7зl0

ubyoiurnurun об'сктiв жllтлово-комуIlального I'octlo.ItapcTt]a)) на перitrл з 01,01,20l9 по

З t. tZ.ZOZ t у cyMi l 857 000,0 ,Iис, грн, не спо,гворюс i не .може спотворювати

;;";;;i.r"y 'конкуренuiю, отже, не € державrIою допомогою вiдповiдно до ЗакоrtУ

УкраТни <Про лержавну допо]\tогу суб'сктам господарlова}Iня)),

(З7) Разом з тим слiдTазначити, rцо:



державне фiнансування КО <Киiвзеленбул> повинно спрямовуватися лише на покриття
витрат, пов'язаних iз здiйсненням комплексу робiт iз зеленого булiвниttтва, утримання
в належному cTaHi паркiв, cKBepiB, бульварiв, зелен}lх нllсад),кень rIicTa Tlt iншlих рtrбiт з

озеленення та благоустрою територii, та в жодному разi не повингlо покривати витрати
на здiйснен ня комерuiйноi лiяльностi:
використання коштiв державноi пiлтримки КО кКиiв:lеленбуд> tla здiйснеIrllя
комерчiйноТ лiяльностi може мiстити ознаки державноi д,опомоги,

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 | lб Закону Украiни uПро
Антимонопольний KoMiTeT Украiни>, статтями 8 i l0 Закону Украiни кПро лержавну
допоNtогу суб'сктам господарювання)) та пуItктом 14 розлiлу IV Порялку подаItIlя та
оtРорьl,rення повiдttмлеltь про нову деряiаsIIу допомогу lа lIpo внесеIIня зrliн -ftr \,\1ов(Iиllll()Т

державноТ допомоги, затвердх{еного розпорядженням Анти trtol tопо",t ьнtrго копtiте,гу Украiни
вiд 04 березня 20t7 року Nч 2-рп, заресстрованого в MiHicTepcTBi кlстицii Украiни 0.1 квiтня
20lб року за ]ф 501/2863l, зi змiнами. затвердженими розпорядженням Ан,гимонопольного
KoMiTeTy УкраТни вiд l3.09.20l8 Nэ 18-рп, та заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни
27,11.2018 за No 1337/32789, на пiдставi iнформацii, наrланоi Управлiнняпt екологii та
приролних pecypciB Виконавчогtl органу Киiвськоi MicbKoT ра.ли (Киiвськоi пtiськоi

державноi алмiнiстрацii), А нти монопо';l ьни й KoMiTeT Укра)'ни

ПОСТАНОВИВ:

Визнати, що пiдтримка у r|lopMi субсидii на здiйсrtеttняпl коNtплексу робiт iз зеленого
булiвништва, утримання в налея(ноl\tу cTaHi паркiв, cKBepiB, бульварiв, зелених насаджень
MicTa та iнших робiт з озеленення та б,rагоустрокl територiТ, щtl видi.пяс,гься tta пiдставi
бюдже,гного запиту на 2019 - ZOZ| роки за кодом програпrноi класифiкачii видаrкiв 28l6030
кОрганiзаuiя блаr,оустрою населених пунктiв,,l, за кодом програмноi класllфiкаuii вИДаТКiВ

28l7б9l <Виконання заходiв за рахунок цiльових фонлiв, уr,ворених Ворховною радокl
Двтономноi Республiки Крим. органапtи мiсцевого самоврядування i мiсцевилtи органами
виконавчоi влади i фонлiв утворених Верховною радою Автономноi Республiки Крим,
орГilIlаl\lи МiсцеВогU самоврядувення i лtiсцевими оргцllir\lи вик()навч()j' влади), та зс Ko_lo\|

програмtrоi класифiкачii видаткiв 28l73 l0 <Будiвниuтво об'сктiв жrlт"!ово-кONlуIIаJ]ьного

господарства)) Киiвському коN{уIlепьному об'сднаннtо зеленог() будiвtlliцГВа та експлУаТаttii

зелених насаджень lticTa <киiвзеленбуд)) на перiо.it з 01.01.2019 по з1.12.202l у cyMi
l 857 000,0 тис, гривеньl не с державtlоIо лоIlо}rогоl0 вiлttовLцпо ло Закону УкраiЪlr <Про

дер)rýавну допопlогу суб'сктаirt госIIодарюRаIIIIя)).

Вiдповiдно до .Iас,гини десятоi cTaTTi ll Закону УкраТrrи (Про дерЯавну допо]!{огу

суб'ектам господарювання> днтимонопольний KoMiTeT УкраТни може вiдкликати прийняте

ним рiшеяня, якщо воно прийнято на пiдстtrвi недостовiрноi iHt}opMauiТ, utо призвело до
прийняття необrрунтованого рiпrення, та прийняти ttoBe рilllеlttrя у погядк},, встановленому

rtiею статтею.
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