АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
16 липня 2019 р.

Київ

№ 495-р

Про визнання підтримки суб’єктів
господарювання, зазначеної у
повідомленні, такою, що не є державною
допомогою відповідно до Закону
Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши подання
Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 12.07.2019
№ 500-01/4215-п, повідомлення про нову державну допомогу, надіслане листом
Департаменту розвитку інфраструктури міста Виконкому Криворізької міської ради
(вх. № 309-ПДД від 06.05.2019) (далі – Повідомлення), що було подано на виконання
статті 9 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» та за
формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення
про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги,
затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016
№ 2-рп та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за № 501/28631
(зі змінами, внесеними розпорядженням Антимонопольного комітету України
від 13.09.2018 № 18-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.11.2018
за № 1337/32789),
ВСТАНОВИВ:
1.

ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ

1.1. Надавач підтримки
(1) Департамент розвитку інфраструктури міста Виконкому Криворізької міської ради
(далі – Департамент) (50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, ідентифікаційний код
юридичної особи 03364234).
1.2. Отримувач підтримки
(2) Комунальне підприємство «Центр поводження з тваринами» Криворізької міської
ради (далі – КП «Центр поводження з тваринами») (50054, м. Кривий Ріг,
вул. Привітна, 56, ідентифікаційний код юридичної особи 42332700).
1.3. Мета (ціль) підтримки
(3) Метою (ціллю) підтримки є сприяння окремим видам господарської діяльності.
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1.4. Очікуваний результат
(4) Надання державної підтримки забезпечить:
- сприятливі умови для співіснування людей та тварин на території міста;
- регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами;
- створення належних санітарних умов для мешканців міста;
- створення належних умов для утримання безпритульних тварин (собак);
- дотримання принципів цивілізованого поводження з безпритульними тваринами;
- запобігання розповсюдженню сказу методом щеплення;
- зменшення рівня захворюваності серед населення хворобами, спільними для людей
і тварин;
- підвищення рівня безпеки й комфортності середовища співіснування людей та
тварин, у тому числі зниження аварійності на дорогах.
1.5. Форма підтримки
(5) Субсидія.
(6) Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям): на поповнення
статутного капіталу для придбання обладнання та предметів довгострокового
користування, виконання робіт із будівництва та реконструкції.
1.6. Обсяг підтримки
(7) Загальний обсяг підтримки становить 397 440,7 тис. грн, з них:
- на 2020 рік – 59 575,3 тис. грн;
- на 2021 рік – 76 942,4 тис. грн;
- на 2022 рік – 86 776,6 тис. грн;
- на 2023 рік – 87 998,3 тис. грн;
- на 2024 рік – 86 148,1 тис. грн.
1.7. Підстава для надання підтримки
(8) Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження», зі змінами
від 21.02.2006 № 3447- ІV.
(9) Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин», зі змінами від 04.06.2009
№ 1445- VІ.
(10) Закон України «Про місцеве самоврядування».
(11) Закон України «Про благоустрій населених пунктів».
(12) Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення».
(13) Рішення Криворізької міської ради від 27.06.2017 № 1787 «Про створення
комунального підприємства «Центр поводження з тваринами» Криворізької міської
ради.
(14) Положення про притулок для тварин, затверджене наказом Державного комітету
ветеринарної медицини України від 15.10.2010 № 439.
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(15) Проєкт рішення Криворізької міської ради «Про затвердження Програми розвитку та
утримання об’єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2020-2024
роки» (далі – Проєкт рішення).
1.8. Тривалість підтримки
(16) З 01.01.2020 по 31.12.2024.
2. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УМОВ НАДАННЯ ПІДТРИМКИ
(17) Відповідно до інформації, зазначеної у Повідомленні, засобами запобігання проблемі
безпритульних тварин та жорстокого й безвідповідального ставлення до тварин є:
- стерилізація безпритульних собак та котів, повернення їх на місце вилову, під
нагляд опікунів;
- підвищення рівня соціальної свідомості власників домашніх тварин шляхом
проведення заходів із популяризації стерилізації домашніх тварин;
- просвітницька робота з населенням (соціальна реклама, відео-, аудіоролики,
білборди, інтернет-реклама, реклама в транспорті, освітні заходи, публікації,
теле- й радіопередачі, лекційна робота в навчальних закладах тощо);
- ефективна та дієва законодавча база, що унеможливлює та попереджає
прояви жорстокості до тварин;
- популяризація безпородних тварин та тварин, що утримуються в притулках, з
метою влаштування їх до відповідальних господарів.
(18) Відповідно до пункту 4 до Проєкту рішення метою Програми, зокрема, є зменшення
чисельності безпритульних тварин.
(19) Фінансова підтримка КП «Центр поводження з тваринами» з міського бюджету у
2020 році становить 59 575, 3 тис. грн, з яких:
а) за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям) у сумі 14 775,3 тис. грн на:
- оплату праці – 5 769,7 тис. грн;
- нарахування на оплату праці – 1 269,3 тис. грн;
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1 655,0 тис. грн;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 645,7 тис. грн;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3 705,2 тис. грн;
- оплату послуг, крім комунальних, – 1 702,9 тис. грн;
- податок на землю – 20,0 тис. грн;
- видатки на відрядження – 7,5 тис. грн;
б) за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям) у сумі 44 800,0 тис. грн на:
- поповнення статутного капіталу для придбання обладнання і предметів
довгострокового користування (придбання транспортних засобів:
службового легкового автомобіля та вантажного автомобіля для
відлову безпритульних тварин – 1 500,0 тис. грн; морозильного
обладнання для зберігання біовідходів та трупів тварин у кількості
двох одиниць – 900,0 тис. грн; причепа – 120,0 тис. грн;
електрогенератора – 12,0 тис. грн; паливного бака (для утилізатора) –
11,0 тис. грн; модернізацію причепа для утилізатора – 30,0 тис. грн;
- поповнення статутного капіталу для виконання робіт із розробки
проєктно-кошторисної документації на будівництво одноповерхової
будівлі під корпус № 2 для закритих вольєрів та будівництва
прибудови до адміністративної будівлі – 1 500,0 тис. грн;
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поповнення статутного капіталу для виконання робіт із реконструкції
нежитлової будівлі під лабораторний корпус – 8 900,0 тис. грн;
поповнення статутного капіталу для виконання робіт із будівництва
вентиляційної системи для зимових вольєрів – 4 000,0 тис. грн;
поповнення статутного капіталу для виконання робіт із реконструкції
нежитлової будівлі під санпропускник – 15 000,0 тис. грн;
поповнення статутного капіталу для виконання робіт із будівництва
залізобетонної огорожі – 5 000,2 тис. грн;
поповнення статутного капіталу для виконання робіт із благоустрою
території – 7 826,8 тис. грн.

(20) Фінансова підтримка КП «Центр поводження з тваринами» з міського бюджету у
2021 році становить 76 942,4 тис. грн, з яких:
а) за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям) у сумі 16 899,8 тис. грн на:
- оплату праці – 6 478,3 тис. грн;
- нарахування на оплату праці – 1 425,2 тис. грн;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 4 260,7 тис. грн;
- оплату послуг, крім комунальних, – 1 831,8 тис. грн;
- податок на землю – 20,0 тис. грн;
- видатки на відрядження – 8,0 тис. грн;
б) за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям) у сумі 60 042,60 тис. грн на:
- поповнення статутного капіталу для придбання обладнання і
предметів
довгострокового
користування
(обладнання
для
лабораторії: холодильне обладнання в кількості двох одиниць та
медична центрифуга для проведення різних досліджень у кількості
двох одиниць – 1 375,0 тис. грн, обладнання для збору крові та сечі
(аналізатори) у кількості двох одиниць – 80,0 тис. грн, рентгенобладнання – 1 200,0 тис. грн, мікроскопи (дві одиниці) –
74,0 тис. грн, лічильник лабораторний лейкоцитарний –
7,0 тис. грн, насос вакуумний (помпа для відкачування нечистот із
вигрібної ями) – 8,0 тис. грн, обладнання для системи
відеоспостереження – 60,0 тис. грн, сканер для зчитування чипів –
8,0 тис. грн, ультросонограф – 12 0 тис. грн, машинки для стрижки
великих та малих тварин у кількості чотирьох одиниць –
27,40 тис. грн, процедурні галогенові лампи в кількості двох одиниць
– 42,00 тис. грн, спец. холодильник для збору крові –
200,00 тис. грн;
- поповнення статутного капіталу для виконання робіт із розробки
проєктно-кошторисної документації на будівництво майданчиків для
вигулу тварин – 900,00 тис. грн;
- поповнення статутного капіталу для виконання робіт із будівництва
нежитлової будівлі під корпус № 2 для закритих вольєрів –
56 049,20 тис. грн.
(21) Фінансова підтримка КП «Центр поводження з тваринами» з міського бюджету у
2022 році становить 86 776,60 тис. грн, з яких:
а) за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям) у сумі 17 251,80 тис. грн на:
- оплату праці – 7 126,60 тис. грн;
- нарахування на оплату праці – 1 567,90 тис. грн;
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2 068,80 тис. грн;
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- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 936,00 тис. грн;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2 744,70 тис. грн;
- оплату послуг, крім комунальних, – 2 779,80 тис. грн;
- податок на землю – 20,00 тис. грн;
- видатки на відрядження – 8,00 тис. грн;
б) за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям) у сумі 69 524,80 тис. грн на:
- поповнення статутного капіталу для виконання робіт із розробки
проєктно-кошторисної документації на будівництво нежитлової
будівлі під корпус № 3 для закритих вольєрів – 900,00 тис. грн;
- поповнення статутного капіталу для виконання робіт із будівництва
майданчиків для вигулу тварин – 8 624,80 тис. грн;
- поповнення статутного капіталу для виконання робіт із будівництва
прибудови до адміністративної будівлі – 60 000,00 тис. грн.
(22) Фінансова підтримка КП «Центр поводження з тваринами» з міського бюджету у
2023 році становить 87 998,30 тис. грн, з яких:
а) за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям) у сумі 18 264,00 тис. грн на:
- оплату праці – 7 839,30 тис. грн;
- нарахування на оплату праці – 1 724,60 тис. грн;
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2 068,80 тис. грн;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 067,20 тис. грн;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2 466,70 тис. грн;
- оплату послуг, крім комунальних, – 3 069,40 тис. грн;
- податок на землю – 20,00 тис. грн;
б) за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям) у сумі 69 734,30 тис. грн на:
- поповнення статутного капіталу для виконання робіт із розробки
проєктно-кошторисної документації на будівництво системи
водовідведення та каналізації (очисні споруди) – 900,00 тис. грн;
- поповнення статутного капіталу для виконання робіт із будівництва
нежитлової будівлі під корпус № 3 для закритих вольєрів –
68 834, 30 тис. грн.
(23) Фінансова підтримка комунального підприємства «Центр поводження з тваринами» з
міського бюджету у 2024 році становить 86 148,10 тис. грн, з яких:
а) за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям) у сумі 19 833,70 тис. грн на:
- оплату праці – 8 622,60 тис. грн;
- нарахування на оплату праці – 1 897,00 тис. грн;
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2 068,80 тис. грн;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 173,90 тис. грн;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2 274,00 тис. грн;
- оплату послуг, крім комунальних, – 3 769,40 тис. грн;
- податок на землю – 20,00 тис. грн;
- видатки на відрядження – 8,00 тис. грн;
б) за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям) у сумі 66 314,40 тис. грн на:
- поповнення статутного капіталу для придбання обладнання і предметів
довгострокового користування (автомобільного транспортного засобу
(пересувний операційний автомобіль) для надання швидкої допомоги
безпритульним тваринам – 1 500,00 тис. грн;
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поповнення статутного капіталу для виконання робіт із будівництва
систем водовідведення та каналізації (очисні споруди) –
64 814,40 тис. грн.

(24) Згідно з інформацією, отриманою від надавача, КП «Центр поводження з
тваринами» проводить процедури закупівель товарів, робіт і послуг через систему
державних закупівель «Прозорро» згідно із Законом України «Про публічні
закупівлі». Договори з постачальниками укладаються в результаті здійснення КП
«Центр поводження з тваринами» публічної закупівлі, допорогової закупівлі або
закупівлі без використання електронної системи. У договорі обов’язково
зазначається предмет закупівлі, якісні показники й вартість закупівлі. Фінансування
здійснюється за фактично виконані роботи (послуги) відповідно до договорів,
рахунків та актів виконаних робіт (послуг). Фінансування на оплату матеріалів
здійснюється на підставі рахунку, видаткової накладної та специфікації.
(25) Роботи з реконструкції та будівництва будуть проводити підрядні організації.
Підрядні організації обиратимуться з урахуванням Закону України «Про публічні
закупівлі». Усі кошти, передбачені на роботи з реконструкції та будівництва, будуть
перераховані підрядним організаціям, з якими укладатимуться договори, після
виконання робіт та підписання актів виконаних робіт (послуг).
(26) За підрахунками міжнародної організації Animal-id.info, які проводились у місті
Кривому Розі в червні 2017 року, чисельність безпритульних собак становила 6 911
одиниць. Середньостатистичний приріст чисельності на рік становить 10 %.
Чинників, які б впливали на зменшення чисельності, крім стерилізації, немає. Тому
щорічно спостерігається тенденція тільки до збільшення чисельності. На 2019 рік
приблизна кількість безпритульних собак в місті Кривому Розі становить 8 400
одиниць.
(27) Згідно з інформацією, зазначеною в Повідомленні, КП «Центр поводження з
тваринами» у 2020 році планується відловити та простерилізувати 2 400
безпритульних тварин, у 2021 році – 2 400 безпритульних тварин, у 2022 – 2 900
безпритульних тварин, у 2023 році – 2 900 безпритульних тварин, у 2024 році – 2 900
безпритульних тварин.
3.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

(28) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України «Про державну
допомогу суб’єктам господарювання» (далі – Закон) державна допомога суб’єктам
господарювання (далі – державна допомога) – підтримка у будь-якій формі суб’єктів
господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює
або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для
виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської
діяльності.
(29) Отже, державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються
такі умови:
-

підтримка надається суб’єкту господарювання;
державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих
ресурсів;
підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи
провадження окремих видів господарської діяльності;
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-

підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(30) Відповідно до частини другої статті 1 Закону, терміни «суб’єкт господарювання»,
«товар», «економічна конкуренція (конкуренція)» вживаються у Законі у значенні,
наведеному в Законі України «Про захист економічної конкуренції».
(31) Відповідно до статті 2 Закону України «Про захист тварин від жорстокого
поводження» нормативно-правове регулювання захисту тварин від жорстокого
поводження здійснюється цим Законом, Законами України «Про тваринний
світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну
медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та іншими
нормативно-правовими актами, що прийняті відповідно до нього.
(32) За частиною другою статті 1 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення» безпечні умови для людини − стан
середовища життєдіяльності, при якому відсутня небезпека шкідливого впливу його
факторів на людину; небезпечний фактор − будь-який хімічний, фізичний,
біологічний чинник, речовина, матеріал або продукт, що впливає або за певних умов
може негативно впливати на здоров'я людини.
(33) Відповідно до статті 3 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення» фінансування санітарних і протиепідемічних
заходів, а також програм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя,
інших програм, спрямованих на профілактику захворювань населення, здійснюється
за рахунок державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та
організацій, а також позабюджетних коштів.
(34) Згідно зі статтею 15 Закону України «Про захист тварин від жорстокого
поводження» для утримання безпритульних тварин створюються притулки для
тварин.
(35) Притулки для тварин можуть створюватися органами виконавчої влади, органами
місцевого
самоврядування,
підприємствами, установами,
організаціями
незалежно від форм власності, громадськими і благодійними організаціями та
фізичними особами.
Притулки для тварин проводять свою діяльність за рахунок коштів їх власників,
а також будь-яких інших не заборонених законом джерел.
(36) Статтею 16 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»
передбачено, що регулювання чисельності диких тварин і тварин, що не
утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково
створюваних діяльністю людини, здійснюється методами біостерилізації або
біологічно обґрунтованими методами, а в разі неможливості їх застосування методами евтаназії.
(37) Відповідно до статті 16 Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб» з метою запобігання виникненню та поширенню зооантропонозних
інфекційних інфекцій (інфекційних хвороб, спільних для тварин і людей) серед
людей місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування,
зокрема, забезпечують відлов, тимчасове утримання та регулювання чисельності
бродячих тварин.
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(38) Згідно зі статтею 15 Закону України «Про захист тварин від жорстокого
поводження» місцеві бюджети можуть передбачати кошти на створення
притулків для тварин та відшкодування витрат притулкам по утриманню
тварин незалежно від форм власності.
(39) Відповідно до статті 24 Закону України «Про захист тварин від жорстокого
поводження» для забезпечення вилову та тимчасової ізоляції собак, котів та інших
домашніх тварин органами місцевого самоврядування можуть створюватися
комунальні служби або підприємства з питань утримання та поводження з
тваринами в населених пунктах відповідно до місцевих програм регулювання
чисельності тварин у населених пунктах.
4.

ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(40) Відповідно до статті 1 Закону державна допомога суб’єктам господарювання –
підтримка у будь-якій формі суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави
чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної
конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи
провадження окремих видів господарської діяльності.
4.1. Надання підтримки суб’єкту господарювання
(41) КП «Центр поводження з тваринами», якому надається державна підтримка у формі
субсидії та поточних трансфертів підприємствам (установам, організаціям): для
поповнення статутного капіталу на придбання обладнання та матеріалів
довгострокового користування та для виконання робіт із будівництва та
реконструкції, є суб’єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України
«Про захист економічної конкуренції».
4.2. Надання підтримки за рахунок ресурсів держави
(42) Пунктом 16 частини першої статті 1 Закону України «Про державну допомогу
суб’єктам господарювання» встановлено, що ресурси держави – рухоме і нерухоме
майно, кошти державного бюджету, інші кошти, що є об’єктом права державної
власності, земля та інші природні ресурси, що є об’єктами права власності
Українського народу, бюджети фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування, щодо яких здійснюється державний нагляд або якими
управляють чи розпоряджаються органи влади.
(43) Отже, надання підтримки КП «Центр поводження з тваринами» здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету та бюджету міста Кривого Рогу, тобто за
рахунок ресурсів держави в розумінні Закону України «Про державну допомогу
суб’єктам господарювання».
4.3. Створення переваг для виробництва окремих видів товарів чи провадження
окремих видів господарської діяльності
(44) На підставі наведеного, а також інформації та документів, наданих у Повідомленні,
отримувачем підтримки є КП «Центр поводження з тваринами», яке створено
відповідно до рішення Криворізької міської ради від 27.06.2017 № 1787, зі змінами
від 25.07.2018 № 2885.
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(45) Майно КП «Центр поводження з тваринами» є власністю територіальної громади
міста Кривого Рогу й закріплюється за ним на праві господарського відання.
(46) Крім того, повідомлена підтримка є вибірковою, оскільки надається підприємству,
що є комунальною власністю територіальної громади міста Кривого Рогу.
4.4.

Спотворення або загроза спотворення економічної конкуренції

(47) Відповідно до статті 1 Закону однією з ознак державної допомоги є спотворення або
загроза спотворення економічної конкуренції допомогою, яка надається суб’єктові
господарювання.
(48) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»,
економічна конкуренція (конкуренція) – це змагання між суб'єктами господарювання
з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами
господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають
можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт
господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. Ринок у свою
чергу є сферою обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного
часу і в межах певної території є попит і пропозиція.
(49) Під господарською діяльністю у статті 3 Господарського кодексу України
розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва,
спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання
послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.
(50) Отже, для того щоб мати вплив на економічну конкуренцію (спотворювати або
загрожувати спотворенням конкуренції), допомога суб’єктові господарювання
повинна стосуватися діяльності такого суб’єкта щодо виробництва товару
(виконання робіт, надання послуг), який має вартісний характер і цінову
визначеність та бере участь у господарському обороті на ринку.
(51) Відповідно до пункту 2.1 розділу 2 Статуту, завданням КП «Центр поводження з
тваринами» є, зокрема, регуляція кількості безпритульних тварин у місті Кривому
Розі гуманними методами, підтримання належного санітарного стану та благоустрою
міста.
(52) КП «Центр поводження з тваринами» є єдиним у місті підприємством, що здійснює
комплекс заходів із безпритульними тваринами, а саме, регулювання чисельності
безпритульних тварин гуманними методами.
(53) Відповідно до інформації, отриманої від надавача, згідно з Положенням про надання
платних послуг, КП «Центр поводження з тваринами» планує надання платних
послуг після виконання основних заходів, пов’язаних із безпритульними тваринами,
а саме:
- стерилізація собак (сук);
- кастрація собак (кобелів);
- стерилізація кішок;
- кастрація котів;
- чіпування тварин;
- вакцинація тварин від сказу;
- перетримка котів (кішок) у Центрі;
- медичне обслуговування;
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-

перетримка собак у Центрі;
доставка тварин у Центр власним автотранспортом;
послуга ловця (з анестезією для тварини);
послуги ловця.

(54) Фінансування комунального підприємства «Центр поводження з тваринами» за
рахунок місцевого бюджету спрямовується лише на покриття витрат, які пов’язані з
реалізацією комплексу заходів щодо поводження з безпритульними тваринами; на
збір та утилізацію трупів безпритульних тварин; пошук для безпритульних тварин
нових власників та просвітництво.
(55) Відсоткове співвідношення обсягу діяльності, що здійснюється на платній основі, із
загальним обсягом діяльності становить 0,6 %.
(56) Кошти державної підтримки комунальним підприємством «Центр поводження з
тваринами» для здійснення підприємницької діяльності не використовуються.
(57) Відповідно до отриманої інформації, усі кошти, передбачені на роботи
з
реконструкції та будівництва, будуть перераховані підрядним організаціям, з якими
укладатимуться договори, після виконання робіт та підписання актів виконаних
робіт (послуг).
(58) Послуги КП «Центр поводження з тваринами» надаються населенню безкоштовно,
не реалізуються на ринку, у розумінні Закону України «Про захист економічної
конкуренції», та не беруть участі у господарському обороті.
(59) Як наслідок, підтримка КП «Центр поводження з тваринами» не спотворює і не
може спотворювати економічну конкуренцію, а отже, не є державною
допомогою відповідно до Закону.
(60) КП «Центр поводження з тваринами» КМР забезпечує ведення окремого
бухгалтерського обліку за кожним видом діяльності таким чином, щоб забезпечити
належний розподіл доходів і витрат на надання послуг, на які спрямовується
державна підтримка, і на надання інших послуг.
(61) Відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» органи
державної влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати
підприємства для утримання об’єктів благоустрою державної та комунальної
власності.
(62) Разом із тим слід зазначити, що:
- фінансування КП «Центр поводження з тваринами» за рахунок місцевого
бюджету повинно спрямовуватися лише на покриття витрат, які пов’язані з
реалізацією комплексу заходів щодо поводження з безпритульними
тваринами; збір та утилізацію трупів безпритульних тварин; пошук для
безпритульних тварин нових власників та просвітництво, і в жодному разі не
повинно покривати витрати на здійснення іншої (підприємницької)
діяльності;
- використання коштів державної підтримки комунальним підприємством
«Центр поводження з тваринами» на здійснення підприємницької діяльності
може містити ознаки державної допомоги.
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Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України «Про
Антимонопольний комітет України», статтями 8 і 10 Закону України «Про державну
допомогу суб’єктам господарювання» та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та
оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов
чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету
України від 04 березня 2016 року № 2-рп, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
04 квітня 2016 року за № 501/28631 (із змінами, внесеними розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 13 вересня 2018 року № 18-рп, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 27 листопада 2018 року за № 1337/32789), на підставі
інформації, наданої Департаментом розвитку інфраструктури міста Виконкому
Криворізької міської ради, Антимонопольний комітет України
ПОСТАНОВИВ:
Визнати, що підтримка у формі субсидії та поточних трансфертів підприємствам
(установам, організаціям) для поповнення статутного капіталу на придбання обладнання
та матеріалів довгострокового користування та для виконання робіт із будівництва та
реконструкції, що виділяється на підставі проєкту рішення Криворізької міської ради
«Про затвердження Програми розвитку та утримання об’єктів (елементів) благоустрою
м. Кривого Рогу на період 2020-2024 роки» комунальному підприємству «Центр
поводження з тваринами» з 01.01.2020 по 31.12.2024 у сумі 397 440,7 тис. гривень, не є
державною допомогою відповідно до Закону України «Про державну допомогу
суб’єктам господарювання».
Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України «Про державну допомогу
суб’єктам господарювання» Антимонопольний комітет України може відкликати
прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що
призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку,
встановленому цією статтею.

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ

