iл,^пlя
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ KOMITET УКРАiНИ

рIшЕння
Nо 42-р

КиiЪ

24 сiчня 20l9 р.

Про визнанпя пiдгримки суб'ектiв
господарювання, зазначеноi у
повiдомленнi, такою, що не с державною
допомогою вiдповiдно до Закону
днтимонопольний KoMiTeT Украiни (лалi - KoMiTeT), розглянрши повiдомлення про
нову державнУ допомоry, надiслане листом УпраВлiння екологii та природних pecypciB
виконавчого органу киiвськоi Micbкoi рали (кмдд) вiд 01.1 1.2018 Ns 077-5121 (вх. N 951ДI вiд 16.11.20l8) (да:Ii - Повiдомлення), яке було подано на викоЕання cTaTTi 9 Закону
Украiни <Про державну допомоry суб'скгам господарювання) та за формою, що
перелбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повiдомлення про нову
державнУ допомогУ та прО внесеннЯ змiн до ploB чинноi державноi допомоги,
затвердженого розпорядженням днтимонопоrъного KoMiTery Украiни вiд 04 березня 201б
за
року J,,l! 2-рп, заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 04 квiтня 20l б року
N9 501/286з l (iз змiнами, внесенимИ розпоряджеЕнЯм днтимонопоЛьного KoMiTery Украiни
вiд lЗ вересня 2018 року Nэ 18-рп, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiI УкраiЪи 27
листопада 2018 року за N9 'tЗЗ'7 /З2789),

ВСТАНоВИВ:
1.1. Надавач

пИтршмкп

органу Киiвськоi MicbKoi
(l)
' ' Управлiння екологii та природних pecypciB викон.lвчого

tкiиддl

ради
(04080, м. Киiв, вул. TypiBcbKa, 28, iлентифiкачiйний код юриди,пrоi особи

41 81943 l ).

1.2.

(2)

Отрпмувач пiдтрпмки

Комунальне пiдприсмство кКиiЪський мiський булинок природи)) (далi
КП <Киiвський мiський Булинок природи>) (01004, м, Киiв, вул, Рогвiдинська,

3,

iдентифiкацiйний код юриди,*rоi особи 3282б108),

(3) Вiлповiлно до rryнкту 1.3 роздiлу I Статуry пiдприсмство засновzше на комунмьнiй
власностi територiальноi громади MicTa Киева,

1.3. Мета (цiль) пйтримки
(4) Метою (чiллю) пiдгримки с сприяння окремим

ВИДаI\,t ГОСПОДарськоi

дiяльностi.

2

Очiкуваний результат

1.4.

(5) Вирiшення проблеми екологiчноi свiдомостi громадян.

Форма пiдтримки

1.5.

(6) Субсилiя.

1.б. Обсяг пiдтрнмкп

(7) Загальний обсяг пiдтримки - б 14З,6 тис. грн.
1.7. Пiдстава для надання пiдтримки

(8) Бюлжетний запит на 2019-202l рр. за КПТКВ 2818330 <Iнша дiяльнiсть
екологiТ та природних pecypciB> КЕКВ 2610.

у

сферi

Тривалiсть пiдтримки

1.8.

(9) З 01.01.20l9 по 31.12.202l.

2.

IНФОРМЛЦIЯ ЩОДО ПРОГРЛМИ

(l0) ВiлповiлнО до СтатlтУ основноЮ метою створеНня КП <КиiЪський мiський Булинок
виховноi природоохороЕноi роботи,
проведення просвiтницькоi
природи)
пропiгzшдИ охоронИ довкiллЯ
рацiонального використzlння природних pecypciB,
iHTepeciB жителiв MicTa
рьалiзачiя соцiачьно-економiчних, професiйних та творчих
Кисва.

с

(l

i

i

На виконання поставленоI мети Пiдприсмство дiе в таких напрямirх:
здiйснюс просвiтницьку та виховну природоохоронну роботу серед населення;
одержу€ та поширюе iнформаuiю з природоохоронноi дiяльностi, екологiчноi освiти
та виховання киян;
- виконус програми соцiально-економiчного та культурного розвитку в частинl
культурно-виховноi роботи й пропаганди природоохоронЕих зн,lнь;
проведеннi науково-прЕlктичних конференцiй,
ор.йrоuу. та беiе расть
ceMiHapiB, свят, тематичних вечорiв, лекцiй, виставок, KoHKypciB, усних жlрналiв,
предст.lвниками державЕих
фотовиставок, зустрiчей iз дiячаruи науки й культ}ти,
природоохоронних служб MicTa Кисва;
оi.йirо"у. робоry аItrаторських секцiй та кпубiв для дiтей дорослих, школи

1)

-

-

у

i

-

_
-

флористики;

пiд.оrо"пяс та видас полiграфiчну пролукчiю

з

екологiчноi, природоохоронноl

тематики]
органiзовус лекгорii, теле-, кiнолекторii;
створюе бiблiотеки, вiдеотеки, фонотеки тощо;
npo"oo"* eKcKypcii'y ,ч*ч."п*й та до iнших природоохоронних об'скгiв i пам'ягок
природи MicTa Кисва;
в
ЬiрЁ участь разом iз культlрно-просвiтницькими закJIадами та iншими устЕшовами
загальномiських природоохоронних зllходах;
та
надас практичну та методиIшу допомоry загальноосвiтнiм навчаJlьIlим закладаI\'
природи;.
дошкiлiним ycтaнoвalJt{ MicTa Киева в оформленнi кlточкiв живоi
MicTa Киева
органiзовуС науково-дослiдницькi заходи iз збереження флори й фауни
iз заlryченням природоохоронноl громадськост1;

з

бере yracTb у проведеннi громадських сл}хань iз природоохоронншх питань;

iншi послуги з питань акварiрлiстики, кiжтусознавствц
квiтково-декоративних та лiкарських рослин,
коренепластики,
флористики,

надае консультацiйнi та

спортивно-поштового та льотно-декоративного гоrryбiвничтва;
органiзовус та бере )пiасть у проведеннi ceMiHapiB з екологiчноi освiти дrя
методистiв районних науково-методичних центрiв, в,л,rтелiв бiологii
загальноосвiтнiх нllвчмьних закладiв та дошкiльних установ MicTa Киева;
органiзовус та проводить кlрси з флористики;
органiзовус та бере yracтb у проведеннi разових i довгострокових виставок
природно-екологiчного спрямування й екологiчно-виховних заходiв на ix базi;
надае консультацiйнi та iншi послуги з придбання, встановлення та обслуговування
aKBapiyMiB, TepapiyltiB, флорарiумiв, cTaBKiB, зимов}тх садiв, реалiзацii риб лля
юридичних та фiзичних осiбl
проводить iнформацiйно-видавничу дiяльнiсть з екологiчноi та природоохоронноi
тематики;
бере 1лrастЬ у роботi з комплексногО економi.пrогО й соцiального розвитку територii
MicTa Кисва;
за погодженнЯм з Управлiнням плaшус свою дiяльнiсть, визначас перспекгивнi
соцiа.тьного
нrшрями дiяльностi д,тя забезпечення наукового, виробничого
працiвникiв;
його
пiдвищення
лобробугу
розвитку пiдприемства,
отримуС наукову, методичну та технiчну допомоry для проведення комплексу робiт,

й

передбачених цим Стаryтом;
нaшрilвляе прачiвникiв пiдприсмства за рмунок власних та lншIих кошпв на
навчrlння, стокування, конференчii, у вiлрялження;
здiйснюС iншi види господарськоi дiяльностi та надае iншi послуги, якi передбаченi
законодЕшством Украiни та вИповйають MeTi створення пiдприсмства.

(l2)Вiлповiлно до Статуry майно пiдприемства е ком},н.rльною власнiстю територiальноi
громади MicTa Киева i закрiплюеться за пiдприемством на правi повного
господарського вiдання.

(13)вiлповiлно до iнформацii, зазначеноi у повiдомленнi, пiдприемство здiйснюс свою
дiяльнiсть на безкоштовнiй ocHoBi, проводить екологiчнi семiнари, ВиСТtlВКИ ДЛЯ Bcix
верств населення.

зазначеною в Повiдомленнi, за бюджетнi кошгi плануеться
(14)Згiлно з iнформашiею,
-42
виставок на екологiчну тематику, 15 ceMiHapiB та конференчiй
проведення
екологlчного спрямуванЕя.

3.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАНIIЯ

(l5)Вйповiлно до п}цкry 1 частини першоi cTaTTi 1 Закону Украiни кПро державну

-

Закон) держЕlвна допомога суб'ектам
- пiдтимка v О:li;lкll лФlзl1 суб'екгiв
господарювання за р.жунок pecypclB держави tlи мlсцевих pecypciB, що спотворюе або

допомоry суб'еюам господарювання> (лалi
.о".,одчiо"чппя (да.,тi - д"р**пч допомога)

спотворенЕям економiчноi конкурепчii' створюючи переваги'ля
виробництва окремих вилiв ToBapiB чи провадження окремих видiв господарськоI

зчгрожу€

дiяльностi,
TaKl
(16) Отже, державна пiдтримка е державною допомогою, якщо одночасно виконуються
\4!lови:

(а)

пiдтимканадаеться суб'скту господарювдtня;
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(б) державна

pecypciB;

(в)

пiдтримка здiйснюеться за рах),Еок pecypciB держави чи мlсцевих

пiдтримка створюе перевiги дrrя виробництва окремих видiв ToBapiB

,ти

провадження окремих видiв господарськоi дiяльностi;
(г) пiдтримка спотворюс або загрожуе спотворенням економiчноi конкуренцii.

(17)Вiдповiдно до частини друтоi cTaTTi 1 Закону, термiни ксуб'ект господарювання),
(товар), <економiчна конry?енцiя (конкуренцiя)> вживzlються у Законi у значеннi,
наведеному в Законi Украiни кПро захист економiчноi конкуренцii>.

статтею 26 Закону УкраiЪи кПро мiсцеве самоврядування в YKpaihi>
викJIючною компетенцiсю сiльських, селищнrх, мiських рад с, зокрема, затвердження
програм соцiально-економiчного та кульryрного розвитку вiдповiднкх
адмiнiстративно-територiа;lьних од,Iниць, цiльових програм з iнших питань мiсцевого

(18)Згiлно

зi

самоврядування.

(19)вiдповiдно до статгi б Закону Украiни <про охорону навколишнього природного
середовица) з метою проведення ефективноi i цiлеспрямованоi дiяльностi Украiни з
органiзацii i коорлиначii заходiв щодо охорони нЕшколишнього природrого
середовища, забезпечення екологiчноi безпеки, рацiонального використання й
вiдтворення природних pecypciB на перспективу розробляються i приймшоться
державнi цiльовi, мiждержавнi, мiсцевi програми.

(20)Разом з тим, вiдповiдно до cTaTTi 19 Закону Украiни <Про охорону навколишнього
природного середовища) до компетенцii виконав.пrх органiв сiльських, селищягх,
MicbKlTx рал у галузi охорони навколишнього природного середовища належитъ
органiзацiя екологiчноi освiти та екологiчне виховаЕЕя громадян.
(21)ВiлповiлнО до cTaTTi 7 Закону Украiни <Про охорону навколишнього природного
середовища пiдвищення екологiчноi культури суспiльства i професiйна пiдготовка
спецiалiстiв забезпе.ryються загмьною обов'язковою комплексною освiтою та
вихованнJIМ у галузi охорони навколишнього природного середовища, в тому числi в
дошкiльних дитячих зalкладах, у системi загальноi серелньоi. професiйноi та вищоi
освiти, пiдвищення ква,riфiкачii та перепiдготовки кадрiв,
(22)Вiлповiлно стат-ri 22 Бюджетного кодексу УкраiЪи: дrя здiйснення програм та заходiв,
якi реа,riзlтоться за рахунок коштiв бюджету, бюджетнi асигIIування надаються
прав розпорядники бюджетпих
роaпЬр"лrr*ч" бюджетних коштiв. За обсягом наданих
коштiЪ подiлпоться на головних розпоряJшикiв бюджетних коштiв та розпорялникiв
бюджетних коrп-гiв нижчого рiвня.

(23)Головнi розпорядники коштiв мiсцевих бюджетiв визIIачаються рiшенrrям про
мiсцевий Ъод*Ъ, вйповiдно до пунктiв 2 i з частини лругоi статri 22 Бюджетного
колексу Украiни.

(24)вiлповiлно
' 'Управлiння

(кмдА).

до

Повiдомлення головним розпорядником бюджетних . коштiв

с

екологiТ та природних pecypciB виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi рали

)

(25)Вiлповiлно до Повiдомлення фiнансрання КП <КиiЪський мiський Булинок природи)
здiйснюсться цомiсячно на пiдставi заJlвок на фiнансування. якi надходять вiд
ком}.нальЕого пiдприемства.

4.

ВИСНОВКИ ЗЛ РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВIДОМЛЕННЯ

(26)

Вiлповiлно до Статуry майно пiдприемства с ком}нальною власнiстю територiальноI
громади MicTa Киева i закрiплюеться за Пi,щtриемством на правi повного
господарського вiдання.

(27)Згiдно з iнформацiсю, зазначеною в Повiдомленнi, основним видом дiяльностi
КП кКиiвський мiський Булинок природи)) с органiзацiя й проведення виставок та
екскурсiй на природ{ичу тематику.

до статгi 1 ЗаконУ однiсю З ознак держlвноi допомоги с спотворення або
загроза спотворення економiчноi конкlренцii допомогою, яка надасться суб'ектовi

(28) ВiлповiлнО

господарювaшня.

(29)Згiлно зi статтею 1 ЗаконУ Украiни <Про захист економiчноi конкlренцii> економiчна
конкуренцй (конкlренчiя) - це змагання мiж суб'ектами господарюв!шня з метою
здобуггЯ завдякИ власним досягнепням переваг над iншими суб'ектами
господарюв:tнЕя, внаслiдок чого споживачi, суб'екти господарювaшttя мalють
можливiсть вибирати мiж кiлькома продавцями, пок)пцями, а окремий суб'скт
господарювання не може визначати 1мови обороry ToBapiB на ринку, Ринок у свою
чергу с сферою оборотУ товару (взаемозамiннrх ToBapiB), на який протягом певпого
часу i в межах певноi територii е попит i пропозицiя.
(ЗO)Пiл господарською дiяльнiстю у статгi З Господарського кодексу Украiни розрriеться
дiяльнiсть суб'ектiв господарювання у сферi суспiльного виробництва, спрямов.ша на
виготовлення та реалiзацiю прод}кцii, виконllння робiт чи надашu послуг вартiсного
характеру, що мають цiнову визначенiсть.

(3l)Отже, для того, щоб мати вплив ва економiчну конкуренцiю (спотворювати або

загрож)ъати спотворенням конкуренчii), допомога суб'ектовi господарюванЕя повинна
дiяльностi такого суб'екТа щодо виробництва товару (виконання робiт,
"rоЪу"чrra"
пчдчпп" посrryг), який мас вартiсний характер i цiнову визначенiсть та бере 1лlасть у
господарському оборотi на ринку.

(32)Вiлповiлно до iнформацii, зазначеноi у Повiдомленнi, пiдприемство здiйсrrюе свою
Bcix
дiяльнiсть на безкЪштовнiй ocHoBi, проводить екологi.rнi семiнари, виставки для
верств населення.

(33)KpiM того, за iнформаrriсю, зазваченою в ПовИомленнi, сдиним джерелом доходу
КП <Киiвський мiський Булинок природи) с о,гримЕrння коrrrгiв вiд продажу квиткiв на
виставку акварilмних риб.

't"l

(34) Разом з тим слiд зазначити, що:

природи) КиiЪськоi
державне фiнансування КП кКиiвський мiський Будинок
на
MibbKoi ради повинно спрямовуватися лише Еа покриття витрат, спрямовани,(
не повинно
вирiшення проблеми екологiчноi свiдомостi громадян, i в жодному разi
покривати витрати на здiйснення пiдприемяицькоi дiяльностi;

6

(б)
(в)

використання коштiв державноi пiдтримки КП <КиiЪський мiський Булинок
природи) КиiЪськоi MicbKoi ради для здiйснення пiдприемницькоi дiяльностi може
мiстити ознаки державноi допомоги;
КП <КиiЪський мiський Будинок природи) Киiвськоi MicbKoi ради мае забезпечити
розподiл paxyHKiB для облiку витрат, якi спрямованi на вирiшення проблеми
екологiчноТ свiдомостi громадян, та витат, якi пов'язанi iз здiйсненням
пiдприемницько'ii дiяльностi.

(35)Листом вiд 16,01.2019 N9 225-б КП <Киiвський мiський Булинок природи) повiдомило,
що всю держЕlвну допомоry, яку буле отримано КП <Киiвський мiський Будинок
природи), у 2019 рочi буле вiлображено в бухгмтерському облiку окремо вiд доходу

вiд реаlriзацii продlкцii фобiт, послlт) та чiтко й

детально розподiлено в
видш{и
з
пiдроздiлiв
за
бlхгалтерському облiку кожного
дiяльностi, Облiк державноi
допомоги буле забезпечено таким чином, щоб не допустити перехресного
субсилiювання видiв дiяльностi.

(36)Отже, пiдтримка у формi субсидii на вирiшення проблеми екологiчноi свiдомостi
громадян, передбачена Бюджетним запитом gа 2019-2021 рр. за КПТКВ 2818330
<Iнша дiяльнiсть у сферi екологii та природних pecypciB> КЕКВ 2610 на перiод з
01.01.2019 по 31.12.2021 обсягом б |4З,6 тис. грн. не спотворю€ i не може
спотворювати економiчну конкуренчiю, тобто, не с державною допомогою вi.щlовiдно
до Закону Украiни кПро державну допомоry суб'сктам господарювання>>.

Враховую.ти викJIадене, кер},ючись статтями 7 i 16 Закону УкраiЪи <Про
Аятимонопольний KoMiTeT Украiни>, статтями 8 i 10 Закону УкраiЪи <Про державну
допомогу суб'ектам господарюваЕня> та пунктом 14 роздiлу IV Порядку подання та
оформлення повiдомлень про нову державну допомоry та про внесення змiн до 1мов
чинноi державноi допомоги, затвердженого розпорядженням днтимонопольного KoMiTery
украiъи вiд 04 березня 2016 року }Ф 2_рп, зареесцоваIrого в MiHicTepcTBi юстицii украiни
04 квiтня 2016 року за }Ф5O1i28631 (iз змiпами, вЕесеними розпорядженням
днтимонопольного KoMiTery Украiни вiд 13 вересня 2018 року Nл 18-рп, заресстрованим у
MiHicTepcTBi юстицii Украiни 27 листопада 2018 року за Ns lЗ37132789), на пiдставi
iнформацii, наданоi Управлiнням екологii та природнiх pecypciB виконавчого органу
КиiЪськоi MicbKoT ради (КМДА), Антимонопольний KoMiTeT УкраiЪи

ПОСТАНОВИВ:
визнати, що пiдтримка (фiнансування), яку буле надавати Управлiння екологii та
природних pecypciB виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КМДД) вiдповiдно до
БЬд*"rrrо.о .unrщu 2О19-202| рр. за КПТКв 281sзз0 <Iнша дiяльнiсть у сферi екологii
та природних pecypciB> кЕкв 2610 на перiод з 01.01.2019 ло 3|,122021 обсягом
6 143,6 тис, гривень, не е державною допомогою вiдповйно до Закону Украiни <Про
державну допомоry суб'сктам господарюванllя).
Вiдповiдно до частиIIи десятоi cTaTTi 11 Закону Украihи <Про лержавну допомогу
суб'ектам гос подарювання> Антимонопольний KoMiTeT Украiни мохе вiдкликати прийrrяте
на пiдставi недостовiрноi iнформачii, що призвело до
ним рiшення, якщо воно п Iин
йняти нове рiшення у порядку, встановленому
прийняття необrрlтlтовано
цiею статтею.
Голова KoMiTeTy
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Управлiння екологii та природних
pecypciB виконавчого органу
КиiЪськоi MicbKoi рали
вул. TypiBcbK4 28,
м. КиiЪ,04080

Про наdсчлання копii рiutення

результата]uи розгляду повiдомлення про нову державну допомогу,
надiслане лисiом Управлiння екологii та природних peclpciB виконalвчого органу Киiвськоi
MicbKoi рали (кмдд) вiд 01.11.20l8 Nе 077-512l (вх. JФ 951-ДД вiл lб.11.20l8), надсилаемо
кПро визнаннJI
рiшення днтимонопольного KoMiTery Украiни вiд 24.01.2019 Nч 42-р
пiдrрr"*п суб'ектiв господарювilння, зазначеноi у повiдомленнi, такою, що не с держaвною

за

допомогою)).

Додаток: копiя рiшення вiд 24.01.2019 Js 42,р наб арк. в
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