
УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

22000 м. Хмільник, Вінницької обл., вул. Столярчука, 10, тел - факс (04338) 2-02-78
e-mail: Hmilnuk.UGKGtaKV@ukr.net

23.02 ,2018р. №01-11/60

Державному Уповноваженому 
Артеменко А.І.

На виконання Закону України Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання надаємо повідомлення про нову державну допомогу з 
копіями відповідних документів (роздруковані із веб -  сайту Хмільницької 
міської ради, що є у вільному доступі)

Додаток:
- доручення від 23.01.2018 р. № 01-1 1/20
- повідомлення про нову державну допомогу: 32 аркуша;
- копії відповідних документів: 276 аркушів.

З приводу уточнення або надання додаткової інформації прошу звертатись за 
тел. (04338)20090, моб.0734211911- Поліщук А.В.

Начальник управління
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УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
22000 м. Хмільник, Вінницької обл., вул. Столярчука, 10, 

тел-факс (04338) 2-02-78 e-mail: hmilnuk.ugkgtakv@ukr.net

Від 23.01.2018 р. № 01-11/20

ДОРУЧЕННЯ

Це доручення видане спеціалісту першої категорії - економісту управління 
житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради 
Поліщук Аллі Володимирівні в тому, що вона має право представляти інтереси 
Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 
міської ради в Антимонопольному комітеті України, згідно чинного законодавства.

Для чого надаю їй право:
подавати повідомлення про державну допомогу та відповідні документи до 

Антимонопольного комітету України.

І.Г. Статок.

mailto:xxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxx


Додаток 1
до Порядку подання та оформлення 
повідомлень про нову державну 
допомогу та про внесення змін до 
умов чинної державної допомоги 
(пункт 4 розділу IV)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про нову державну допомогу

І. Загальні положення

1. Найменування надавача державної допомоги:

Управління житлово - комунального господарства та комунальної 
власності Хмільницької міської ради.
Місцезнаходження: м. Хмільник, вул. Столярчука, 10 
Телефон: +380433820278 
Факс: +380433820278
Електронна адреса: hmilnuk.UGKGtaKV@ukr.net 
Код ЄДРПОУ: 26287105
Особа, відповідальна за підготовку повідомлення про нову державну 
допомогу (посада, прізвище, ім’я, по батькові):
Спеціаліст 1 категорії - економіст управління житлово - комунального 
господарства та комунальної власності - Поліщук Алла Володимирівна

Довіреність на право представляти інтереси надавача державної допомога 
додається до повідомлення про нову державну допомогу1.

1 У разі якщо державну допомогу мають намір надавати два та більше надавачів, інформаці: 
надається щодо кожного із цих надавачів.
У разі якщо два та більше надавачів державної допомоги визначають контактною особою 
одну й ту саму особу для представлення їх інтересів під час розгляду Антимонопольниі 
комітетом України повідомлення про нову державну допомогу, кожен має надати відповідн 
довіреність.
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2. За рахунок яких державних, регіональних чи місцевих ресурсів 
надаватиметься повідомлена нова державна допомога (відповідь деталізуйте): 
бюджет міста Хмільника

3. Цілі надання державної допомоги:
□  сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень життя в 
яких є низьким або рівень безробіття є високим;

□  виконання загальнодержавних програм розвитку;
□  розв’язання соціальних та економічних проблем загальнонаціонального 
характеру;

сприяння окремим видам господарської діяльності;
□  підтримка суб’єктів господарювання в окремих економічних зонах;
□  підтримка та збереження національної культурної спадщини.

4. Вторинна ціль2 надання державної допомоги:
забезпечення населення житлово-комунальними послугами належного рівня та якості 

відповідно до національних стандартів;

створення сприятливих умов для беззбиткової діяльності підприємств житлово-комунального 

господарства;
забезпечення сортування твердих побутових відходів відповідно до вимог чинного 

законодавства;
встановлення економічно обгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги; 

залучення громадськості до процесів формування житлової політики та розвитку житлово- 

комунального господарства;
ліквідація стихійних сміттєзвалищ та 100 % укладання договорів на вивезення ТПВ; 

проведення робіт з озеленення міста Хмільника.

Проблема, для розв’язання якої буде використовуватися державна допомога:

Необхідність належного утримання і відповідного ремонту об'єктів та 
елементів благоустрою, житлового фонду багатоповерхових будинків.
5. Зазначити положення чинних нормативно-правових актів або проектів 
нормативно-правових актів, які є (можуть бути) підставою для надання 
державної допомоги. У разі якщо передбачається, що підставою надання 
державної допомоги буде новий нормативно-правовий акт, надайте копію 
проекту цього нормативно-правового акта:

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 
міста Хмільника на 2018 рік, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 
скликання від 08.12.2017 року№ 1254;

проект рішення міської ради «Про внесення змін до міської Програми 
розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста

2 Вторинна ціль —  це одна з додаткових до первинних цілей та є основою надання допомоги. Наприклад, схем; 
має за первинну ціль дослідження й розробки, а за вторинну може мати розвиток малих і середніх підприємсті 
(далі - МСП), якщо вона призначена тільки для МСП. Вторинна ціль може бути секторальною, як, зокрема 
дослідження і розробки для допомоги у сталеливарному секторі.
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Хмільника на 2018 рік, затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 7 
скликання від 08.12.2017 року№ 1254(зі змінами)»

6. Документи, що додаються до повідомлення (копії проектів нормативно- 
правових актів):

доручення на право представляти інтереси надавача державної допомоги 
(1 арк.);

програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 
міста Хмільника на 2018 рік, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 
скликання від 08.12.2017 року№ 1254;

проект рішення (додаток №1) міської ради «Про внесення змін до міської 
Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 
міста Хмільника на 2018 рік, затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 7 
скликання від 08.12.2017 року№ 1254(зі змінами)»;

проект рішення (додаток №2) міської ради «Про внесення змін до міської 
Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 
міста Хмільника на 2018 рік, затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 7 
скликання від 08.12.2017 року№ 1254 (зі змінами)».

1. Форма надання державної допомоги:
И  Субсидія
0  Грант
| | Дотація
1 | Гарантії
[[] Кредит на пільгових умовах
І | Обслуговування кредитів за пільговими тарифами 
І | Відшкодування збитків
І | Фіскальні заходи:

□  зменшення ставки податку;
□  скасування податку, збору;
□  відстрочення грошових зобов’язань;
□  розстрочення грошових зобов’язань;
□  відстрочення податкового боргу;
□  розстрочення податкового боргу;

□  недоїмки із сплати єдиного внеску;
□  списання податкового боргу;
□  податкові пільги;
□  відстрочення сплати податків;
□  розстрочення сплати податків;
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□  податковий кредит;
□  інший захід (зазначити, який саме)_______________________________

Ц  Списання боргів виключно із заборгованістю за надані державні послуги 
Ц  Списання штрафних санкцій
| | Компенсація збитків суб’єктам господарювання
| | Зменшення фінансових зобов’язань суб’єктів господарювання перед 
фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування 
О  Надання суб’єктам господарювання товарів за цінами нижче ринкових, 
прямо чи опосередковано

(зазначити необхідне)
[]] Надання суб’єктам господарювання послуг за цінами нижче ринкових, 
прямо чи опосередковано

(зазначити необхідне)
| | Придбання товарів суб’єктів господарювання за цінами вище ринкових 
І | Придбання послуг суб’єктів господарювання за цінами вище ринкових 
| | Продаж державного майна за цінами нижче ринкових
[ | Збільшення державної частки в статутному капіталі суб’єктів 
господарювання
Ц  Збільшення вартості державної частки на умовах, не прийнятних для
приватних інвесторів
0] Інша форма (зазначити, яка саме):

Відповідь деталізуйте:
за КЕКВ 2610 - Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)
за КЕКВ 3210 -  Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)
Субсидія надається у вигляді прямого фінансування комунальних підприємств 
на рахунки, відкриті у ДКСУ по програмі розвитку житлово-комунального 
господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 рік, яка 
затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 року 
№ 1254 в сумі 8 049,300 тис. грн.:

КП «Хмільниккомунсервіс» 
в сумі 8 018,050 тис. грн.
КП «Хмільниккомунсервіс», як балансоутримувач об’єктів та елементів 
благоустрою, нижчезазначені роботи виконує власними силами з 
подальшим наданням Управлінню ЖКГ та КВ актів виконаних робіт з 
відповідними розрахунками. Прибуток отримує у вигляді рентабельності, 
що управління ЖКГ та КВ Хмільницької міської ради забезпечує даному 
КП у розмірі 6 % (даний розмір рентабельності визначено рішенням 
виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 18 липня 2002 року № 
180):
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1.1 Санітарна очистка та прибирання вулиць міста:
- ручне та механізоване прибирання вулиць;
- механізоване вивезення сміття;
- придбання та приготування протиожеледної суміші. - 3 741,6 тис. грн.
(п. 1 титульного списку); дані послуги проводяться на загальноміській 
території, за виключеним тих ділянок, що закріплені за приватними 
підприємцями.

1.2 Проведення робіт з ремонту і утримання об’єктів та елементів благоустрою 
міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням 
виконкому міської ради переліку - 253,3 тис. грн. (п. 7 титульного списку), а 
саме: фарбування металевих опор, ремонт огорож на мосту, покраска металевих 
урн,, покраска лавок , фарбування огорожі по вул. Порика, ремонт вуличних 
меблів, поточний ремонт східців, ремонт торшерних світильників; дані роботи 
виконуються на загальноміській території; об’єкти що утримуються в 
належному стані завдяки цьому заходу, знаходяться у вільному доступі 
громади міста.

1.3 Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою 
міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту):
- місячник (двомісячник) -  протягом березня - травня 2017 року;
- декадник з благоустрою та санітарної очистки міста -  серпень 2017 року;
- щотижневий загальноміський санітарний день -  п’ятниця -  38,9 тис. грн.
(п. 6 титульного списку); даним заходом здійснюється прибирання на 
загальноміської території міста.

1.4 Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ -  43,3 тис. 
грн. (п. 5 титульного списку); даним заходом здійснюється прибирання на 
загальноміської території міста і виконуються функції органу місцевого 
самоврядування по утриманню безхазяйних територій міста у відповідному 
санітарному стані.

2.1 Утримання мереж зовнішнього освітлення (в тому числі витрати на 
електроенергію для зовнішнього освітлення міста, витрати на ремонт) -
2 130,4 тис. грн. (п. 2 титульного списку) ; даним заходом здійснюється 
освітлення загальноміської території міста.

6.1 Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев та 
таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмільника- 
206,8 тис.грн. (п. З титульного списку); даний захід є виконується з метою 
безпечної життєдіяльності громади міста і естетичного вигляду 
загальноміських територій .
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6.2 Проведення робіт з обрізки зелених насаджень (формувальне, санітарне та 
омолоджувальне обрізування) - 47,2 тис. грн. (п. З титульного списку); даний 
захід є виконується з метою надання естетичного вигляду зелених насаджень на 
території міста .

6.3 Посів та вирощування розсади однорічних квітів, висаджування квітів на 
клумби і догляд за ними -  260,3 тис. грн. (п. З титульного списку); даний захід 
виконується для надання естетичного вигляду загальноміських територій.

6.4 Проведення робіт з посіву газонної трави на зелених зонах міста, 
викошування газонів, трав та бур’янів за допомогою газонокосарок та 
кусторізів -  130,2 тис. грн. (п. З титульного списку), утримання в належному 
стані зелених зон міста, що є у вільному доступі .

Нижчевказані заходи КП «Хмільниккомунсервіс» здійснює, як 
балансоутримувач об’єктів та елементів благоустрою та створене 
Хмільницькою міською радою для виконання функцій органів місцевого 
самоврядування по забезпеченню громади міста даними послугами і 
уповноважене на проведення публічних закупівель через електронну 
систему закупівель Ргогогго відповідно до Закону України «Про публічні 
закупівлі». Прибутку від виконання цих заходів не отримує. Фінансування 
отримує по факту здійснення публічної закупівлі на підставі укладеного 
договору, акту прийому -  передачі виконаних робіт, послуг тощо :

2.2 Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Полтавська в м. Хмільнику 
Вінницької області (з виготовленням ПКД* та проведенням її експертизи). -  
20, 0 тис. грн.; вартість виготовлення ПКД вказана орієнтовно, остаточна 
вартість будівництва буде визначена після отримання експертної оцінки ПКД.

2.3 Будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Курортна від пам’ятника 
Б.Хмельницького до маршрутної зупинки «Центральна районна лікарня» в м. 
Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її 
експертизи). -  20,0 тис. грн.

2.4 Будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Левадна (із виготовленням 
ПКД та проведення її експертизи) - 20,0 тис. грн.

2.5 Будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Курортна від розвилки 
Меморіальний комплекс жертв нацизму до Курортна, 25 (з виготовленням 
ПКД та проведенням її експертизи) - 20,0 тис. грн.

2.6 Будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Вернадського (із 
виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) -20,0 тис. грн.
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2.7 Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Пушкіна від автозаправки 
до перехрестя вул.Пушкіна з вул.Новоселів в м.Хмільнику Вінницької обл. (з 
виготовленням ПКД та проведенням її експертизи -510,0 тис. грн.

2.8 Будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Коцюбинського (із 
виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)-20,0 тис. грн.

3.1 Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів) на 
вулицях міста та в’їзних знаків -  30,0 тис. грн. (п. 4 титульного списку)

3.2 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації дитячих майданчиків 
міста.- 18,750 тис. грн.

3.9 Капітальний ремонт сходових маршів (до р.Південний Буг) в міському 
парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД 
та проведенням її експертизи).- 10,0 тис. грн.

3.10 Капітальний ремонт громадської вбиральні в міському парку ім.Т.Г. 
Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та 
проведення її експертизи). - 100,0 тис. грн.

3.11 Ремонт сходового маршу від вул. Новоміська до буд.21 по вул. Літописна з 
водовідведенням (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи).- 30,0 
тис. грн.

3.12 Придбання смітників бетонних з їх встановленням.-15,0 тис. грн.

7.1 Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною -  54,0 тис. 
грн. (п. 8 титульного списку)
¥ ПКД - проектно-кошторисна документація - є необхідною складовою будь- якого будівництва, реконструкції, 
капітального ремонту; виготовляється ліцензованим проектним бюро; розробка кошторисної документації 
провадиться згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1 -1-2000, затвердженими наказом 
Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України N 174 від 27.08.2000 року,
І Іравилами визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території 
України, ДБН Д. 1.1-7-2000 та іншими нормативно-правовими актами залежно від виду робіт. ДБН Д.1Л-1-2000 
носять обов'язковий характер при визначенні вартості будівель (об'єктів), будівництво яких здійснюється з 
залученням бюджетних засобів чи коштів підприємств, установ і організацій державної власності. По будівлях, 
будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, ці норми носять рекомендаційний 
характер, і їхнє застосування обумовлюється договором.
після виготовлення ПКД обов’язково проводиться її експертиза з наданням експертного звіту, на підставі якого 
визначається очікувана вартість закупівлі. В процесі проведення електронних торгів ця вартість може бути 
зменшена.

КП «Хмільницька житлово-експлуатаційна контора» 
в сумі 31,250 тис. грн.

3.2 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації дитячих майданчиків 
міста. -31,250 тис. грн.
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За проектом рішення ( додаток №1) міської ради «Про внесення змін до 
міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та 
благоустрою міста Хмільника на 2018 рік, затвердженої рішенням 45 сесії 
міської ради 7 скликання від 08.12.2017 року№ 1254.:

Обсяги фінансування програми збільшено на 3 819,907 тис. грн.:
КП «Хмільниккомунсервіс»:

Нижчевказані заходи КП «Хмільниккомунсервіс» здійснює як 
балансоутримувач об’єктів та елементів благоустрою на тій підставі, що 
воно створене Хмільницькою міською радою для виконання функцій 
органів місцевого самоврядування по забезпеченню громади міста даними 
послугами і уповноважене на проведення публічних закупівель за даними 
заходами; прибутку від виконання цих заходів не отримує, фінансування 
отримує по факту здійснення публічної закупівлі на підставі укладеного 
договору, акту прийому -  передачі виконаних робіт, послуг тощо :

2.9 Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Руданського в м. Хмільник, 
Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) - 54,340 
тис. грн.; вартість визначена на підставі експертного звіту ПКД, додається до 
повідомлення.

2.10 Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Вінницька в м. Хмільник, 
Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)- 96,717 
тис. грн., вартість визначена на підставі експертного звіту ПКД, додається до 
повідомлення.

2.11 Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Виноградна в м.Хмільник, 
Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її 
експертизи)(завершення робіт розпочатих у 2017 році) -11,769 тис. грн.

2.12 Будівництво лінії вуличного освітлення по провулку Івана Франка в м. 
Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її 
експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)- 14,172 тис. грн.

2.13 Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Абрикосова від зупинки 
маршруту №5 до закінчення меж міста біля с. Лелітка в м. Хмільнику 
Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) 
(завершення робіт розпочатих у 2017 році) - 22,385 тис. грн.

2.14 Будівництво лінії вуличного освітлення по першому провул. 
Вугринівський до місця переходу через притоку річки Пд. Буг в м. Хмільнику
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Вінницької обл. (з виготовленням ГЖД та проведенням її експертизи) 
(завершення робіт розпочатих у 2017 році) - 10,572 тис. грн.

3.2 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою 
- 250,0 тис. грн. (зміна назви і збільшення суми затрат на виконання заходу на 
200 тис. грн. у зв’язку зі збільшенням об’єктів для проведення інвентаризації)

3.11 Капітальний ремонт сходового маршу від вул. Новоміська до буд.21 по 
вул. Літописна з водовідведенням (з виготовленням ПКД та проведенням її 
експертизи). - 30,0 тис. грн.(зміна назви у зв’язку з конкретизацією виду 
ремонту); без збільшення суми.

3.14 Придбання контейнерів для піску - 170,0 тис. грн; вартість вказана 
орієнтовно шляхом моніторингу цін на аналогічні контейнери в мережі 
інтернет; зазначені контейнери необхідні для встановлення вздовж доріг 
загального користування з метою зберігання в них протиожеледної суміші, 
піску тощо.

3.15 Придбання та встановлення малих архітектурних форм (вуличні вази-кулі, 
декоративні скульптури, пам’ятні знаки тощо) - 350,0 тис.грн.; вартість вказана 
орієнтовно шляхом моніторингу цін на аналогічні вироби в мережі інтернет; 
зазначені архітектурні форми планується розмістити на загальноміській 
території і будуть експлуатуватись на безкоштовній основі

3.16 Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика на території по 
вул. Слобідська, 20, в м. Хмільнику, Вінницької області-124,269 тис. грн.; 
вартість вказана орієнтовно шляхом моніторингу цін в мережі інтернет.

3.17 Виготовлення, придбання та встановлення спортивного майданчика з 
благоустроєм його території по вул. Вузькоколійна в м. Хмільнику Вінницької 
області (з виготовленням кошторисної документації) (завершення робіт 
розпочатих у 2017 році) - 48,974 тис. грн.

3.18 Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням 
прибережної території по вул. Вугринівська в м. Хмільнику Вінницької області 
(завершення робіт розпочатих в 2016р.) - 4,709 грн

3.19 Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, 
альтанок) в міському парку ім.Т.Г. Шевченка (з виготовленням кошторисної 
документації) (завершення робіт розпочатих у 2017 році) - 37,0 тис.грн.

3.20 Облаштування з благоустроєм «Альпійської гірки» на території міського 
парку ім. Т.Г. Шевченка, в м. Хмільнику, Вінницької обл., (з виготовленням
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Г1КД та проведенням її експертизи) - 50,0 тис. грн.; орієнтовна вартість ПКД 
визначається за допомогою спеціальної програми АС-4 ПИР.

3.21 Виготовлення та встановлення в’їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької 
обл., з боку села Голодьки (з виготовленням ПКД та проведенням її 
експертизи) - 20,0 тис. грн.; орієнтовна вартість ПКД визначається за 
допомогою спеціальної програми АС-4 ПИР.

3.22 Виготовлення та встановлення в’їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької 
обл., з боку села Вербівка (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) 
-20,0 тис. грн.; орієнтовна вартість ПКД визначається за допомогою спеціальної 
програми АС- 4 ПИР.

3.23. Виготовлення та встановлення в’їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької 
обл., з боку села Війтівці (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
- 20,0 тис.грн. ; орієнтовна вартість ПКД визначається за допомогою 
спеціальної програми АС- 4 ПИР.

3.24 Виготовлення та встановлення в’їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької 
обл., з боку села Лелітка (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) - 
20,0 тис.грн. ; орієнтовна вартість ПКД визначається за допомогою спеціальної 
програми АС-4 ПИР.

3.25 Виготовлення та встановлення в’їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької 
обл., з боку села Куманівці (з виготовленням ПКД та проведенням її 
експертизи) - 20,0 тис.грн.; орієнтовна вартість ПКД визначається за 
допомогою спеціальної програми АС-
4 ПИР.

З 1 січня 2018 року вступила в силу заборона на захоронення несортованого сміття.
Про це йдеться у статті 32 Закону України "Про відходи", до якої був доданий 
відповідний пункт ще у 2012 році. Цей пункт відповідає двом Директивам ЄС -  
1999/31/ЕС та 2008/98/ЕС, які врегульовують поводження із сміттям у країнах Європи, 
надають чітку послідовність дій, що необхідно виконувати із відходами.
На виконання зазначеної норми закону керівництвом міста Хмільника вивчалось 
питання щодо можливості залучення приватного інвестора на ринок з сортувайня ТПВ. 
У зв’язку з тим , що на той момент вивезенням ТПВ займались комунальні 
підприємства «Житлово- експлуатаційна контора» і «Хмільниккомунсервіс», сам 
процес сортування ТПВ без послуг по його вивезенню був нерентабельним для 
інвестора. За результатами конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення 
твердих побутових відходів на території міста Хмільника, надавачем послуги по 
вивезенню ТПВ є КП «Хмільниккомунсервіс». Крім того, міське сміттєзвалище було 
передано зазначеному КП з метою його утримання й утилізації ТПВ від населення та 
суб’єктів господарювання.

Значна частка населення міста проживає в приватному секторі, де на даний час 
немає можливості організувати роздільний збір сміття. Разом з тим на території міста 
Хмільника функціонує шість санаторіїв, де також не запроваджено роздільний збір
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сміття. Також є проблема обмеженого ресурсу полігону ТПВ. Як наслідок, було 
прийнято рішення про придбання сміттєсортувальної лінії на полігоні твердих 
побутових відходів міста та проведення супутніх робіт, необхідних для втілення даного 
заходу. Сукупний розмір витрат на виконання зазначених в повідомленні заходів, 
складає 2 803,3 тис. грн.

По Програмі розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста 
Хмільника на 2018 рік, затвердженій рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від
08.12.2017 року№ 1254:
1.6 Облаштування технологічної площадки на території полігону твердих 

побутових відходів у м. Хмільнику Вінницької області. -  270,3 тис. грн.
(даний захід прийнятий у 2017р., але планується до виконання у 2018 р.)

1.7 Виконання робіт з водопостачання полігону твердих побутових відходів 
м.Хмільника (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи )-
8, 0 тис. грн. (даний захід прийнятий у 2017р., але планується до виконання у
2018 р.)
За проектом рішення міської ради (додаток №1) «Про внесення змін до міської 
Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста 
Хмільника на 2018 рік, затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від
08.12.2017 року№ 1254.:

п. 1.8 Виконання робіт з електропостачання полігону твердих побутових 
відходів м. Хмільника (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)- 
245,0 тис. грн.; ціна заходу вказана орієнтовно шляхом моніторингу 
аналогічних підключень по Хмільницькому РЕМ.

п. 1.9 Придбання сортувальної лінії твердих побутових відходів з 
пакувальними пресами (завершення робіт розпочатих у 2017 році) - 2 280,0 
тис.грн.(номер закупівлі в системі ЦА-2017-07-21-001298-Ь; сортувальна лінія 
твердих побутових відходів з пакувальними пресами -  призначена для 
комбінованого сортування (ручне та механізоване сортування) з виділенням 
відходів чорних та кольорових металів, скла, пластмаси, деревини та паперу. 
Потужність лінії- не менше 50 тис. тон ТПВ на рік 
Продуктивність лінії: не менше 15 тон ТПВ в годину.
Максимальне споживання електроенергії сортувальною лінією не більше 50 
кВт. на годину)

За проектом рішення (додаток №2) міської ради «Про внесення змін до 
міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та 
благоустрою міста Хмільника на 2018 рік, затвердженої рішенням 45 сесії 
міської ради 7 скликання від 08.12.2017 року№ 1254:

КП «Хмільницька ЖЕК» в сумі 81, 211 тис. грн.

П. 10.1. Експертне обстеження пасажирських ліфтів за за адресою :м.
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Хмільник, вул. Ватутіна, 14 -18,741 тис. гри.
10.2. Експертне обстеження пасажирських ліфтів за за адресою:
м. Хмільник, вул. 1 Травня, 9,
м. Хмільник, вул. 1 Травня, 11,
м. Хмільник, вул. 1 Травня, 11 а,
м. Хмільник, проспект Свободи, 7,
м. Хмільник, вул. Декабристів, 13
в сумі 62,470 тис. грн.

Повідомлення про внесення змін до умов чинної державної допомоги з 
зазначеним заходом, надіслане до АМКУ листом від 23.01.2018 р. №01-11- 
19 з відповідними додатками, а саме з проектами договорів від 
спеціалізованої організації ДП «Вінницький експертно-технічний центр 
держпраці» в кількості 2 шт.

Вартість заходів програми, до яких немає розрахунків та підтверджуючих 
документів вказуються орієнтовно і визначається після виготовлення ПКД та 
її експертизи; фінансування здійснюється виключно на підставі укладеного 
договору за результатами закупівлі, проведеної в системі електронних 
закупівель Ргогогго.

Для кожної форми державної допомоги окремо наведіть точний опис правил:

1. Згідно порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою 
населених пунктів, затвердженого наказом державного комітету України з 
питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. №154, відповідно 
до п. 2.3 Управління ЖКГ та КВ робить запит до комунального підприємства 
щодо очікуваних результів виконання програми на кінець поточного року та 
погреби в коштах на плановий рік, які подаються КП «Хмільниккомунсервіс» з 
відповідними розрахунками на розгляд управлінню ЖКГ та КВ і 
фінуправлінню міської ради.
Складання Управлінням ЖКГ та КВ Програми з заходами, що плануються на 
рік (або внесення змін до програми протягом року , викликані потребою
громади);
також зміни можуть відбутись на підставі листа КП «Хмільниккомунсервіс» у 
разі необхідності збільшення об’ємів робіт (наприклад, в 2017 році відбулося 
масове всихання хвойних дерев: туй, ялин, ялівців, і виникла додаткова 
потреба у зрізці фаутних дерев; як наслідок, запланованого фінансування 
виявилось недостатньо),
факти такого роду підтверджуються актом обстеження відповідної комісії, до 
кожного проекту рішення про внесення змін до програми є обґрунтування 
(лист звернення від громадян, місцевих депутатів тощо); обсяги фінансового 
забезпечення заходів Програми попередньо узгоджуються з фінуправлінням з

к
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урахуванням розміру частки бюджету міста, що може бути виділена на 
виконання цієї програми.
Вартість заходів програми, до яких немає розрахунків та підтверджуючих 
документів вказуються орієнтовно і визначається на підставі ПКД та її 
експертизи.
У разі відсутності зауважень заходи вносяться в програму.

3. Виконання комунальним підприємством заходу :
- Власними ресурсами заходи з наданням Управлінню підтверджуючих

документів;

- шляхом здійснення процедур закупівель (якщо сума виконання заходу 
підпадає під дію закону «Про публічні закупівлі»);
- шляхом здійснення допорогової закупівлі (згідно Порядку застосування 
системи електронних закупівель при допорогових закупівлях комунальними 
підприємствами, установами та організаціями, виконавчими органами міської 
ради-розпорядниками бюджетних коштів , затвердженого рішенням 
виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 26 липня 2017 року 
(надалі Порядок));

- без використання електронної системи закупівель (в такому випадку 
замовник зобов’язаний опублікувати по кожній закупівлі звіт про укладений 
договір);
Обов’язкове надання Управлінню відповідних договорів, актів про виконані 
підрядником роботи тощо.

4. Фінансування заходу відбувається шляхом перерахування коштів 
комунальному підприємству на рахунок в держказначействі виключно на 
підставі укладеного договору про виконання робіт, послуг, актів виконаних 
робіт тощо. Зазначені договори оприлюднюються на веб - сайті 
уповноваженого органу з питань закупівель і є загальнодоступними. Крім 
того, інформація щодо укладених договорів та їх виконання оприлюднюється 
на веб- порталі є-баїа.

Якщо державна допомога не фінансується з державного або місцевого 
бюджетів, поясніть способи фінансування:

| | Акумульовані резерви (зазначити власника таких резервів)
П За рахунок державних підприємств3 (яких саме)

8. Зазначити заплановані дати початку й припинення надання державної 
допомоги4.

Інше: не передбачено

3 Поняття державного підприємства визначається відповідно до вимог законодавства України.
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Дата початку: 01.01.2018
Дата припинення: 31. 12.2018

9. Захід з надання державної допомоги буде виконуватися за заявкою, поданою 
суб’єктом(ами) господарювання?

□  так; ОКні

10. Нова державна допомога, про яку повідомляється, є індивідуальною?
СІҐтак; □  ні

11. Отримувачі державної допомоги.
Тип отримувача державної допомоги в розрізі права власності: 

□ /приватний;
□  державний

Зазначити категорію отримувача державної допомоги5 або заходу 
підтримки: /

□  малі підприємства; 
и/середні підприємства;
□  малі та середні підприємства;
□  великі підприємства;
□  усі (малі, середні і великі);
□  підприємства в скрутному становищі6

Приблизна кількість отримувачів державної допомоги:
□  менше 10;
□  від 11 до 50;
□  від 51 до 100;
□  від 101 до 500;
□  від 501 до 1000;
□  понад 1000

Чи призначається захід для невизначеної групи підприємств? 
□  так; □  ні

№

з/п
Найменування
підприємства/

Код
ЄДРПОУ

Місцезнаходження
Код КВЕД7 -  
двоцифровий

4 У разі якщо застосовуються різні заходи з надання державної допомоги та/або різні строки застосування 
заходів, інформацію надати про кожний захід окремо (з відповідним уточненням).
'  з і  іпоиідно до чинного законодавства України.
11 1! аіаченні, визначеному чинним законодавством України.

7 Зазначаються коди КВЕД щодо видів економічної діяльності, яких стосується державна 
допомога.
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підприємств номер/сектор
1 2 3 4 5

Комунальне
підприємство

"Хмільниккомунсервіс"

32505648 м. Хмільник, вул. 
Пушкіна, 107 А

81/Комплексне
обслуговування

об’єктів.

Комунальне 
підприємство 

«Хмільницька житлово- 
експлуатаційна 

контора»

13300838 м.Хмільник
вул.

Чайковського, 17

81/Комплексне
обслуговування

об’єктів.

Чи призначаєтеся захід для визначеної галузі економіки?
И так; □  ні

Якщо так, зазначити галузь відповідно до Класифікатора видів 
економічної діяльності та відповідний двоцифровий номер:

Сектор: Комплексне обслуговування об’єктів

Двоцифровий номер: 81

Чи є місце реєстрації отримувача державної допомоги передумовою для 
отримання державної допомоги?

О^так; □  ні

Якщо так, зазначити адміністративно-територіальні одиниці, які 
матимуть переваги: м. Хмільник

12. Максимальна інтенсивність надання державної допомоги (запланована на 
кожен рік надання такої державної допомоги, щодо кожного року окремо):

Максимальна інтенсивність надання державної допомоги становить 100 % 
від витрат, які покриваються державною допомогою.

13. Обґрунтувати відповідність (пропорційність) обраного заходу (програми) 
державної допомоги та рівень його інтенсивності цілям такої допомоги:

Форма власності «комунальне підприємство» передбачає 
фінансування даного КП, як балансоутримувача об’єктів та елементів 
благоустрою міста Хмільника за кошти власника;

без підтримки КП «Хмільниккомунсервіс» у вигляді компенсації 
затрат матеріальних і трудових ресурсів на виконання робіт із утримання 
і ремонту об’єктів благоустрою міста не зможе забезпечувати потреби 
територіальної громади в роботах і послугах, собівартість яких 
перевищує економічні можливості більшості членів громади .



16

Без фінансування зі сторони міського бюджету, КП 
«Хмільниккомунсервіс» фактично припинить своє існування, що також 
призведе до скорочення робочих місць, тому що розмір позабюджетних 
надходжень орієнтовно складає 11,46 %, а саме:

- вивезення ТПВ від населення -  175,0 тис. грн.;
- вивезення ТПВ від юридичних осіб -  125,0 тис. грн.;
- утримання сміттєзвалища -  500,0 тис. грн.;
- ритуальні послуги (надання послуг по копанню могил і ритуального 

автомобіля) -  80,0 тис. грн.;
- інші послуги -  166,6 тис. грн.

За результатами фінансово-господарської діяльності на 
підприємстві за 2016 рік збитки складають 4,0 тис. грн.; на 2017 рік 
планувався прибуток у розмірі 259,1 тис. грн., фактично за 9 місяців 2017 
р. прибуток у розмірі 61,0 тис. грн. ; на 2018 р. планується прибуток у 
розмірі 522,1 тис. грн.

14. Зазначити міжнародні угоди, стороною яких є Україна і які стосуються 
нової державної допомоги (у разі існування міжнародної угоди):

немає

15. Методи моніторингу та перевірки, які забезпечують надавачу державної 
допомоги впевненість у тому, що державна допомога буде відповідати 
зазначеним умовам і цілям (короткий опис основних елементів у рамках 
компетенції і повноважень кожного надавача державної допомоги, 
передбачених законодавством):

1. Методом моніторингу мережі інтернет або вже виконаних аналогічних 
робіт, визначається орієнтовна вартість заходів що заплановані 
програмою.

2. Виконання заходу комунальними підприємствами. Якщо захід 
виконується власними ресурсами, Управлінню надаються акти виконаних 
робіт з відповідними розрахунками, калькуляціями. Закупівлі необхідних 
робіт, послуг, товарів здійснюється через електронну систему Рго£огго. Це 
дозволяє контролювати відповідність об?єкта закупівлі заходу програми не 
тільки територіальній громаді в особі Хмільницької міської ради, 
Управлінню ЖКГ та КВ Хмільницької міської ради, а також 
різноманітним громадським організаціям та контролюючим органам, що 
діють в інтересах територіальної громади з метою раціонального 
використання бюджетних коштів.

3. Фінансування заходу відбувається шляхом перерахування коштів на
рахунок в держказначействі виключно на підставі укладеного договору 
про виконання робіт, послуг, актів виконаних робіт тощо. Зазначені
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договори оприлюднюються на веб - сайті уповноваженого органу з питань 
закупівель і є загальнодоступними. Крім того, інформація щодо укладених 
договорів та їх виконання оприлюднюється на веб- порталі є-сШа.

II. Відомості та інформація про індивідуальну державну допомогу8

16. Ідентифікаційні дані отримувача індивідуальної державної допомоги: 
найменування отримувача:
Комунальне підприємство «Хмільниккомунсервіс». 
місцезнаходження:
22000 Вінницька обл., 
м. Хмільник, 
вул. Пушкіна, 107 А. 

телефон: +38(04338) 2-25-51. 
факс: +38(04338) 2-24-77. 
електронна пошта: xm-komunservis@ukr.net. 
код ЄДРПОУ: 32505648.

Комунальне підприємство «Хмільницька житлово - експлуатаційна 
контора», 
місцезнаходження:
22000 Вінницька обл., 
м. Хмільник, 
вул. Чайковського, 17 

телефон: +38(04338) 2-33-83. 
факс: +38(04338) 2-33-83. 
електронна пошта: jekz-l@ukr.net 
код ЄДРПОУ: 13300838

перелік суб’єктів господарювання (юридичних осіб), пов’язаних з отримувачем 
державної допомоги відносинами контролю (зазначити їх найменування, 
місцезнаходження, код ЄДРПОУ): 

немає таких
17. Фінансово-економічні результати на підставі даних річної фінансової та 
податкової звітності отримувача державної допомоги за останні 5 років (у разі 
якщо буде надаватися незначна державна допомога, надається інформація за 
останні 3 роки), що передують року подання Антимонопольному комітету 
України повідомлення про нову державну допомогу (за кожний звітний рік 
окремо)9:

КП «Хмільниккомунсервіс»

8 Заповнюється, якщо державна допомога є індивідуальною державною допомогою.
9 Додаються копії фінансових та податкових звітів отримувача державної допомоги.

mailto:xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx
mailto:xxxxxx@xxx.xxx
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дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, 
послуг)), тис. грн.:

2012 рік: 2898,0;
2013 рік: 2694,0:
2014 рік: 2877,0;
2015 рік: 3905,0;
2016 рік: 4561,0;
9 місяців 2017 року: 5 177,0 (звітність за 2017 ще не складена ) 
дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) при їх реалізації на 

внутрішньому ринку України:
2012 рік: 2898,0;
2013 рік: 2694,0:
2014 рік: 2877,0;
2015 рік: 3905,0;
2016 рік: 4561,0;
9 місяців 2017 року: 5 177,0
дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) при їх реалізації у регіоні, 

за рахунок коштів якого надається державна допомога:
2012 рік: 2898,0;
2013 рік: 2694,0:
2014 рік: 2877,0;
2015 рік: 3905,0;
2016 рік: 4561,0;
9 місяців 2017 року: 5 177,0

дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) при їх реалізації на 
експорт: експортна діяльність відсутня.

чистий фінансовий результат (прибуток/збитки):
2012 рік: 27,0;
2013 рік: 32,0:
2014 рік: - 43,0;
2015 рік: -10,0;
2016 рік: -4,0;
9 місяців 2017 року: 61,0 тис.грн.
прибуток/збитки, отримані від реалізації товарів (робіт, послуг) у 

регіоні, за рахунок коштів якого надається державна допомога:
2012 рік: 27,0;
2013 рік: 32,0:
2014 рік: - 43,0;
2015 рік: -10,0;
2016 рік: -4,0;
9 місяців 2017 року: 61,0 тис.грн.
прибуток/збитки, отримані від реалізації товарів (робіт, послуг) при 

їх реалізації на експорт:
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експортна діяльність відсутня.

КП «Хмільницька Житлово-експлуатаційна контора» 
дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, 

послуг)), тис. грн.:
2012 рік: 2 138,0
2013 рік: 2 055,0:
2014 рік: 2 119,0;
2015 рік: 2 278,7;
2016 рік: 2 629,9;
9 місяців 2017 рік: 2 604,7(звітність за 2017 ще не складена ) 
дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) при їх реалізації на 

внутрішньому ринку України:
2012 рік: 2 138,0
2013 рік: 2 055,0:
2014 рік: 2 119,0;
2015 рік: 2 278,7;
2016 рік: 2 629,9;
9 місяців 2017 рік: 2 604,7
дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) при їх реалізації у регіоні, 

за рахунок коштів якого надається державна допомога:
2012 рік: 2 138,0
2013 рік: 2 055,0:
2014 рік: 2 119,0;
2015 рік: 2 278,7;
2016 рік: 2 629,9;
9 місяців 2017 рік: 2 604,7
дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) при їх реалізації на 

експорт: експортна діяльність відсутня.
чистий фінансовий результат (прибуток/збитки):
2012 рік: -98,0;
2013 рік: 160,0:
2014 рік: - 206;
2015 рік: 383,6;
2016 рік: 160,8;
9 місяців 2017 рік: 96,6
прибуток/збитки, отримані від реалізації товарів (робіт, послуг) у 

регіоні, за рахунок коштів якого надається державна допомога:
2012 рік: -98,0;
2013 рік: 160,0:
2014 рік: - 206;
2015 рік: 383,6;
2016 рік: 160,8;
9 місяців 2017 рік: 96,6
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прибуток/збитки, отримані від реалізації товарів (робіт, послуг) при 
їх реалізації на експорт:

експортна діяльність відсутня.

18. Господарська діяльність та інформація про ринок за останні 3 роки:
1) описати (стисло) основний вид діяльності, який становить більшу 

частину доходу від операційної діяльності (доходу від реалізації товарів (робіт, 
послуг)):

КП «Хмільниккомунсервіс»
Санітарна очистка та благоустрій міста.
Збір та вивезення твердих побутових відходів від населення та 

суб’єктів господарювання міста.

КП «Хмільницька ЖЕК»:
поточний, капітальний ремонт та експлуатація житлового фонду 

міської ради, мережі водопроводу, каналізації, обслуговування будинків і 
територій.

2) описати (стисло) інші види діяльності:
КП «Хмільниккомунсервіс»
Організування поховань і надання суміжних послуг: копання могил, 

надання послуг ритуального автомобіля, видача свідоцтва про поховання.
Вантажний автомобільний транспорт: надання послуг автомобілів, 

тракторів, автовишки для населення та суб’єктів господарювання.
Захоронення відходів 4 класу небезпеки на міському сміттєзвалищі. 
Послуги з поточного ремонту та утримання доріг міста.
Утримання рятувального поста.

КП «Хмільницька ЖЕК»:
проведення робіт по благоустрою дворів, прибудинкової території; 

забезпечення санітарної очистки житлового фонду; 
надання побутових послуг населенню;
підготовка житлового фонду до роботи в осінньо - зимовий період; 
участь в орендних відносинах;

3) зазначити продукцію (товари, роботи, послуги), які реалізуються 
отримувачем державної допомоги:

КП «Хмільниккомунсервіс»
Санітарна очистка та благоустрій міста, збір та вивезення твердих 

побутових відходів від населення та суб’єктів господарювання міста, 
копання могил, надання послуг ритуального автомобіля, видача свідоцтва 
про поховання, надання послуг автомобілів, тракторів, автовишки для 
населення та суб’єктів господарювання, захоронення відходів 4 класу
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небезпеки на міському сміттєзвалищі, послуги з поточного ремонту та 
утримання доріг міста.

КП «Хмільницька ЖЕК»
Поточний, капітальний ремонт та експлуатація житлового фонду 

міської ради, мережі водопроводу, каналізації;
роботи по благоустрою дворів, прибудинкової території; 
санітарна очистка житлового фонду; 
надання побутових послуг населенню; 
участь в орендних відносинах;
4) зазначити територіальні (географічні) межі реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг): територія міста Хмільник.
5) основні конкуренти отримувача державної допомоги щодо всіх видів 
діяльності отримувача (основного та інших):

КП «Хмільниккомунсервіс»

№
з/
п

Найменування
суб’єкта

господарювання

Місцезнаходженн
я

Код
ЄДРПОУ

Примітки

1 2 3 4 5
Основний вид діяльності

Санітарна очистка та благоустрій міста.
Конкуренти відсутні - - -

Послуги з поточного ремонту та утримання доріг міста
Конкуренти

відсутні.
Дану діяльність 

здійснює на 
підставі того, що є 
балансоутримувач 

ем дорожнього 
тгосподарства м. 

Хмільника.
будівництво, капітальний ремонт доріг

Самостійно цю 
діяльність не 

здійснює; на підставі 
того , що є 

балансоутримувачем 
, здійснює закупки 
даних робіт через 
систему публічних 

закупівель.
Інші види діяльності (щодо кожного окремо)

збір та вивезення твердих побутових відходів від населення та суб’єктів
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господарювання міста
КП

«Хмільницька ЖЕК»
м.Хмільник

вул.
Чайковського, 17

13300838 Вивезення ТПВ 
від населення 

багатоквартирних 
будинків міста

надання послуг автомобілів, тракторів, автовишки для населення та суб’єктів
господарювання

Інсюрмація відсутня - - -

Надання послуг ритуального автомобіля
ФОП Гринюк А.М. м. Хмільник, вул. 

Івана Богуна, 6, 
ід. код. 

2600603410

Ід.код.
2600603410

Видача свідоцтва про поховання
Конкуренти

відсутні
- “ -

Надання послуг автомобілів, тракторів, автовишки для населення та суб’єктів
господарювання

Інсюрмація відсутня - - -

КП «Хмільницька ЖЕК»

№

з/п

1

Найменування суб’єкта 
господарювання

Місцезнаходження
Код

ЄДРПОУ
Примітки

2 3 4 5

Основний вид діяльності
послуги управителя багатоквартирних житлових будинків

Конкуренти відсутні - - -

Інші види діяльності (щодо кожного окремо)
сбір та вивезення твердих побутових відходів від населення та суб’єктів господарювання

міста
КП «Хмільниккомунсервіс» м.Хмільник 

вул. Чайковського, 17
13300838 Вивезення ТПВ від 

населення 
багатоквартирних 

будинків міста

6) частка ринку отримувача державної допомоги (зазначити частку ринку щодо 
кожного виду діяльності окремо)10:
КП «Хмільниккомунсервіс»______ _________________ __________________

№
з/п

Рік
Товарні межі 

ринку

Територіальні 
(географічні) межі 

ринку

Частка отримувача 
державної допомоги на 

ринку
1 2 3 4 5

10 Обчислюється відповідно до Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів 
господарювання на ринку, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05 березня 
2002 року № 49-р, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 квітня 2002 року за № 317/6605.
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Основний вид діяльності
Санітарна очистка та благоустрій міста.

2017 Послуги по 
санітарній 
очистці та 

благоустрою 
міста згідно 
планового 
титульного 

списку.

м. Хмільник 100%

збір та вивезення твердих побутових відходів від населення та суб’єктів господарювання
міста

2017 Послуги по 
збору і

вивезенню ТПВ 
від населення та 

суб’єктів 
господарювання 

міста

м. Хмільник 70%

Послуги з поточного ремонту та утримання доріг міста
2017 Послуги 3 

поточного 
ремонту та 

утримання доріг 
міста.

м. Хмільник 100%

Інші види діяльності (щодо кожного окремо)
Копання могил

2017 Послуги по 
копанню могил

м. Хмільник 100%

Послуги ритуальним автомобілем
2017 Послуги

ритуальним
автомобілем

м. Хмільник, 
Хмільницький район

55 %

КП «Хмільницька ЖЕК»

№
з/п

Рік Товарні межі ринку
Територіальні 

(географічні) межі
Частка отримувача 

державної допомоги
ринку на ринку

1 2 3 4 5
Основний вид діяльності

послуги управителя 
багатоквартирних житлових будинків

2017 послуги управителя 
багатоквартирних 

житлових будинків

м. Хмільник 100%

збір та вивезення твердих побутових відходів від населення та суб’єктів господарювання
міста

2017 Послуги по збору і м. Хмільник 30%
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вивезенню ТПВ від 
населення та 

суб’єктів
господарювання міста

КП «Хмільницька ЖЕК» надає послуги управителя
багатоквартирних житлових будинків; конкуренти відсутні, так як на 
момент проведення конкурсу на Управителя житлових багатоквартирних 
будинків, що проводився в кілька етапів, інших учасників не було.

7) будь-яка інша інформація, яка може допомогти у визначенні товарних 
та територіальних (географічних) меж ринків: 

відсутня
19. Державна допомога, отримана за останні 5 років (у разі якщо буде 
надаватися незначна державна допомога, надається інформація про державну 
допомогу, отриману за останні 3 роки)11:

КП «Хмільниккомунсервіс»
2012 рік: 4 767 299,00 грн.
2013 рік: 2 940 168,57 грн.
2014 рік: 3 123 062,41 грн.
2015 рік: 3 953 192,96 грн.
2016 рік: 12 887 307,97 грн.
2017 рік:20 747 786,21 грн.

КП «Хмільницька ЖЕК»
2012 рік: 405 461,65
2013 рік: 297 158,87
2014 рік: 37 109, 47 грн.
2015 рік 47 734,69 грн
2016 рік: 558 449,5
2017 рік: 156 909,71 грн.
20. Категорії державної допомоги:

□  допомога для забезпечення розвитку регіонів;
□  підтримка середнього та малого підприємництва;
□  допомога на професійну підготовку працівників;
□  допомога на працевлаштування окремих категорій працівників та. 

створення нових робочих місць;
□  допомога на відновлення платоспроможності та реструктуризацію 

суб’єктів господарювання;
□  допомога на захист навколишнього природного середовища;

11 Зазначити всю державну допомогу, отриману за останні 3 роки (з посиланням на рішення органу 
Антимонопольного комітету України про допустимість державної допомоги, у разі якщо таке рішення було 
прийнято).
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□  допомога на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та 
інноваційну діяльність;

(/допомога на підтримку окремих галузей економіки

21. Зазначити, якщо державна допомога в будь-якій з категорій, передбачених 
пунктом 20 цього повідомлення, надається отримувачу державної допомоги в 
рамках приватизації з іноземним або вітчизняним стратегічним інвестором 
(надати стисло опис дії)

ні
22. Для надання державної допомоги з метою, передбаченою в пункті 20 цього 
повідомлення, необхідно:

1) схематично зазначити, як організована діяльність отримувача 
державної допомоги та суб’єктів господарювання, пов’язаних з ним 
відносинами контролю:

Суб’єкти господарювання, пов’язані з КП «Хмільниккомунсервіс» і 
КП «Хмільницька ЖЕК» відносинами контролю відсутні.

2) зазначити, чи знаходиться отримувач державної допомоги в скрутному 
становищі, описати детально причини виникнення такої ситуації:

ні
3) якщо надавач державної допомоги пов’язує надання допомоги з 

існуванням плану відновлення/реструктуризації отримувача державної 
допомоги, представити план, в якому буде зазначено: ні

заходи з реструктуризації, строки реалізації та загальну вартість;
графік реалізації заходів з реструктуризацїї/відстрочення/розстрочки 

відповідних витрат;
оцінку прибутку й збитків за кожен рік з початку й до кінця 

реструктуризації;
відомості про максимальні виробничі потужності отримувача державної 

допомоги до і після реструктуризації;
прогнозні надходження і платежі, визначені на кожен рік, з початку і до 

кінця реструктуризації;
відомості про максимальні виробничі потужності отримувача державної 

допомоги до і після реалізації програми інвестицій для реструктуризації. 
Зазначити, на скільки відсотків зміняться ці потужності;

загальну кількість працівників отримувача державної допомоги, яких 
планується звільнити, графік звільнень з виплатою відповідних коштів 
(підстави для звільнення відповідно до законодавства та виплат відповідних 
коштів) і методи покриття витрат на звільнення;

інше: ні
4) якщо отримання державної допомоги призведе до створення 

отримувачем державної допомоги постійних або тимчасових робочих місць, 
зазначити їх кількість і строк, на який вони будуть створені: ні
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5) якщо отримання державної допомоги матиме ефект збереження 
кількості постійних робочих місць, зазначити їх кількість і строк, на який вони 
збережуться:

кількість працівників відповідно штатного розпису КТТ 
«Хмільниккомунсервіс» у повному обсязі на постійній основі.

6) якщо надавач державної допомоги обумовлює необхідність надання 
державної допомоги іншими чинниками, ніж наведені у цьому пункті, 
зазначити їх: ні

III. Оцінка індивідуальної державної допомоги

23. Надати дані про конкретні форми надання державної допомоги, передбачені 
пунктом 7 цього повідомлення. У разі надання державної допомоги в кілька 
етапів зазначити повну суму державної допомоги, що надається за цей період, 
та схему її розстрочення:
Згідно міської програми розвитку житлово-комунального господарства та 
благоустрою міста Хмільника на 2018 рік, затвердженої рішенням 45 сесії 
міської ради 7 скликання від 08.12.2017 року №1254, фінансування в сумі 
11 406, 368 тис. грн.
За проектом рішення про внесення змін до міської програми розвитку 
житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 
2018 рік, затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 
08.12.2017 року №1254, фінансування в сумі 3 819,638 тис. грн.

За КЕКВ 2610 - Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)
За КЕКВ 3210 -  Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)
фінансування КП «Хмільниккомунсервіс» відбувається згідно актів 
виконаних робіт, що заплановані програмою протягом року на підставі 
того, що дане КП є балансоутримувачем об’єктів та елементів благоустрою 
м. Хмільника;
фінансування КП «Хмільницька житлово - експлуатаційна контора» за 

даною програмою на 2018 р. має цільове призначення : на інвентаризацію 
та паспортизацію дитячих майданчиків міста, придбаних та встановлених 
на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків, 
Управителем яких є КП «Хмільницька житлово -експлуатаційна контора»

24. Детально описати правила та умови подання заявки для кожної конкретної 
форми з описом інтенсивності допомоги:

1. Міська рада, за поданням балансоутримувача, щорічно затверджує заходи 
з утримання та ремонту об'єкта благоустрою на наступний рік та 
передбачає кошти на виконання цих заходів. Затверджується також
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перелік об'єктів проведення капітального ремонту. Балансоутримувач 
об'єктів благоустрою несе повну відповідальність за виконання 
затверджених заходів у повному обсязі.
На початку формування потреби в коштах на майбутній рік, КП 
«Хмільниккомунсервіс» подає потребу в коштах з відповідними 
розрахунками за усіма заходами, які є у складі відповідних програм, до 
управління житлово- комунального господарства та комунальної 
власності для вивчення і внесення зауважень;
управління фінансів також вивчає і в разі відсутності зауважень погоджує 
дану потребу ;
за її даними складаються бюджетні запити і подаються на управління 
фінансів;

2. Методом моніторингу мережі інтернет або вже виконаних 
аналогічних робіт, визначається орієнтовна вартість заходів, що 
заплановані програмою; наступним етапом є виготовлення ПКД і 
проведення її експертизи, що виконується відповідними ліцензованими 
організаціями; на підставі сум зазначених в експертному звіті 
визначається очікувана вартість виконання заходу.

3. Комунальними підприємствами виконуються заходи : власними 
ресурсами чи проводяться закупівлі через електронну систему Ріт^огго 
необхідних робіт, товарів послуг . Це дозволяє контролювати відповідність 
об’єкта закупівлі заходу програми не тільки територіальній громаді в особі 
Хмільницької міської ради, Управлінню ЖКГ та КВ Хмільницької міської 
ради , а також різноманітним громадським організаціям та контролюючим 
органам, що діють в інтересах територіальної громади з метою 
раціонального використання бюджетних коштів.

4. Фінансування заходу відбувається шляхом перерахування коштів не 
рахунок в держказначействі виключно на підставі укладеного договору 
про виконання робіт, актів виконаних робіт тощо. Зазначені договори 
оприлюднюються на веб - сайті уповноваженого органу з питань 
закупівель і є загальнодоступними. Крім того, інформація щодо укладених 
договорів і їх виконання оприлюднюється на веб- порталі є-сШа.

У зв'язку з придбанням і встановленням дитячих майданчиків на 
загальноміській території міста та прибудинкових територіях житлового 
фонду багатоквартирних будинків, виникла необхідність провести 
інвен і арізацію та паспортизацію дитячих майданчиків на територіях , 
балаь-оутримувачем і управителем яких є вищевказані комунальні 
підприємства, з цією метою даний захід внесено до Програми; 
фінансування здійснюється після надання актів виконаних робіт та 
надання послуг з відповідними розрахунками .
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25. Для кожної конкретної форми надання державної допомоги повинні бути 
зазначені суми, на основі яких обчислюється державна допомога (земля, 
будівлі, обладнання тощо):

Суми, на основі яких обчислюється державна допомога підтверджені 
відповідними розрахунками, калькуляціями, кошторисами, проектно- 
кошторисною документацією і проходять погодження управління житлово- 
комунального господарства комунальної власності, фінансового управління та 
управління економіки ще на початковому етапі планування і затвердження 
заходів програм;
для планування капітального ремонту, реконструкції доріг, тротуарів спочатку 
вказується орієнтовна вартість і уточнюється на після виготовлення ПКД, 
проведення експертизи ПКД тощо;
закут тя  робіт, витратних матеріалів тощо, здійснюється через систему 
публічних закупівель.

26. Чи є кошти, необхідні для надання державної допомоги, застрахованими? У 
разі я що страхування відбувається за рахунок зовнішніх фінансових договорів 
(угод зазначити відсоток коштів, залучених для страхування за такими 
догої; рами (угодами), від загальної суми, на яку застраховані кошти, необхідні 
для надання державної допомоги:

мі

IV. Інформація та відомості про програму державної допомоги

27. Г;: узь, у якій буде надаватися державна допомога:

28. Тривалість схеми державної допомоги. Якщо програма державної допомоги 
не обмежена певним строком, оцінюється тривалість дії цієї програми 
держа зної допомоги:
29. К; регорії державної допомоги:

і допомога для забезпечення розвитку регіонів;
□  підтримка середнього та малого підприємництва;
□  допомога на професійну підготовку працівників;
□  допомога на працевлаштування окремих категорій працівників та 

створі ння нових робочих місць;
] допомога на відновлення платоспроможності та реструктуризацію 

суб’єк і ів господарювання;
□  допомога на захист навколишнього природного середовища;
□  допомога на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та 

інноваційну діяльність;
] допомога на підтримку окремих галузей економіки

30. Для категорій, передбачених у пункті 29 цього повідомлення, до яких 
застосовується програма державної допомоги, надається інформація про:



29

1) суб’єктів господарювання (отримувачів державної допомоги), яким за 
програмою державної допомоги надається така допомога, з конкретним 
розподілом державної допомоги між ними (зазначити типи суб’єктів 
господарювання, види їх діяльності (основні та інші) тощо):

2) кваліфікаційні критерії, визначені надавачами державної допомоги для 
включення отримувачів державної допомоги до програми державної допомоги 
(зазначити конкретні критерії, запропоновані нормативно-правовим актом):
3) продукцію (товари, роботи, послуги) і кваліфікаційні критерії, розроблені 
надавачем державної допомоги, для її включення в програму державної 
допомоги (заповнити за необхідності):

4) територіальні (географічні) межі надання державної допомоги:

5) кваліфікаційні критерії для включення в програму державної допомоги 
(заповнюється за необхідності):
31. Чи є кошти, необхідні для надання державної допомоги, застрахованими? У 
разі якщо страхування відбувається за рахунок зовнішніх фінансових договорів 
(угод), зазначити відсоток коштів, залучених для страхування за такими 
договорами (угодами), від загальної суми, на яку застраховані кошти, необхідні 
для надання державної допомоги:

V. Оцінка державної допомоги у формі програми державної допомоги

32. Загальний передбачуваний обсяг державної допомоги, що надається 
програмою державної допомоги, на весь період застосування з відрахуваннями 
за роками (зазначити загальний бюджет і бюджет на кожен рік окремо):

33. Оцінити та зазначити загальну кількість отримувачів державної допомоги за 
програмою державної допомоги:

34. Оцінити передбачену середньорічну суму, що буде надаватися 
отримувачам державної допомоги за програмою державної допомоги:

35. Оцінити ринки товарів, які постраждають від надання державної допомоги 
за програмою державної допомоги, і надати, якщо такі є, дослідження, аналізи і 
ринкові стратегії:

VI. Тривалість державної допомоги

36. Тривалість державної допомоги (заповнюється за необхідності).
Для індивідуальної державної допомоги:
1) зазначити дату, з якої державна допомога набирає чинності:

01.01.2018р.

2) зазначити тривалість заходів, для яких надається державна допомога 
(кількість місяців, років):
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1 рік

Для програм державної допомоги:

1) зазначити дату, з якої державна допомога набирає чинності:

2) зазначити дату, до якої державна допомога буде надаватися:

3) якщо період перевищує 6-річний строк, необхідно довести, що 
тривалий період є обов’язковою умовою для досягнення цілей схеми державної 
допомоги:

37. Поєднання різних форм державної допомоги:

1) державна допомога поєднується з іншою державною допомогою, 
наданою з місцевих, регіональних, національних джерел, або схемами 
державної допомоги, які охоплюють ті самі прийнятні витрати?

□  так; І0"ні

2) якщо існує будь-яке поєднання форм державної допомоги, необхідно 
описати механізми, що забезпечують дотримання правил поєднання форм 
державної допомоги12:

не існує
38. Сумісність державної допомоги (зазначити законодавчі та інші нормативно- 
правові акти, які застосовуються для повідомлення про державну допомогу, а 
також всю інформацію та документи, необхідні для аналізу, зокрема ті, що були 
підставою для надання державної допомоги суб’єктам господарювання за 
останні 5 років (у разі надання незначної державної допомоги -  за останні 
З роки), що передують року надання нової державної допомоги).
Всі необхідні документи, що були підставою для фінансування КП 
«Хмільниккомунсервіс», КП «Хмільницька ЖЕК» за 2012 - 2017 р.р. надані 
у рорздрукованому вигляді з повідомленням про нову державну допомогу 
від 17.11.2017 №306

VII. Заключні положення
39. Будь-яка інша інформація, необхідна для прийняття органами Комітету 
обґрунтованого рішення:

12 Наприклад, для надання державної допомоги буде розглядатися загальна сума державної допомоги або 
малозначної допомоги, що надається для підтримки діяльності або проекту, незалежно від того, з яких саме 
коштів фінансується державна допомога - адміністративно-територіальних одиниць, державних або зовнішніх 
ресурсів.
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КП «Хмільниккомунсервіс» є балансоутримувачем об'єктів та елементів 
благоустрою міста Хмільника і зобов’язане утримувати їх за кошти власника у 
належному стані;
для виконання робіт по утриманню об'єктів та елементів благоустрою в 
належному стані КП «Хмільниккомунсервіс» здійснює закупівлі обладнання , 
витратних матеріалів згідно Закону України «Про публічні закупівлі»
КП «Хмільницька ЖЕК» є управителем житлового фонду 
багатоквартирних будинків м. Хмільника, визначеним на конкурсних засадах 
відповідно до рішень виконавчого комітету Хмільницької міської ради «Про 
призначення управителя багатоквартирних будинків міста Хмільника» і 
створене з ціллю найбільш повного обліку та експлуатації житлового фонду 
міської ради, виступає замовником на виготовлення проектно - кошторисної 
документації по будівництву, поточному та капітальному ремонту житлового 
фонду, проводить роботи по благоустрою дворів, прибудинкової території, 
забезпечує санітарну очистку житлового фонду і здійснює необхідні закупівлі 
облад, ання, витратних матеріалів, тощо через систему публічних закупівель.

40. Додаткова інформація (додаються всі документи та інформація, необхідні 
для повідомлення, будь-яка інша інформація, необхідна для розгляду органами 
Комітету повідомлення про нову державну допомогу).:

Плаї: шй титульний список на 2018 рік з «Благоустрою міста Хмільника» КП 
«Хм і:у никкомунсервіс» з відповідними розрахунками.
Звітні. :ь КП «Хмільниккомунсервіс»2012-2016 р.р.,за 9 міс. 2017 р.
Звітність КП «Хмільницька ЖЕК» 2012-2016 р.р., за 9 міс. 2017 р.
Експертна оцінка -  2 шт.
Рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 18.07.2002р. 
№ ЇХ. Про доповідну записку фінансового управління міської ради щодо 
всі'г . шення розміру рентабельності.
Ріпісі :л виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 19.01.2018 р. №15 
Про визначення переможця конкурсу з визначення виконавця послуг з 
вивезення твердих побутових відходів на території міста Хмільника.
Ріп ієн ія виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 08.06.2007 р. 
№2/. Про визначення території для складування , зберігання та захоронения 
тве; с та інших побутових відходів та визначення її балансоутримувача.
Лисі ЇП «Хмільницька ЖЕК» від 22.01.2018 про необхідність проведення 
експертного обстеження ліфтів.
41. Конфіденційність:

поп мления не містить конфіденційної інформації
(як іформація містить конфіденційні дані, зазначаються ті її частини, до яких не повинні 
м а ' і ., гуп треті особи)

42. її: рормація, яка надається в електронній формі, відповідає інформації, яка 
на;. ься в паперовій формі.
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Повідомлення в електронній формі не подавалось у зв’язку з тим, що веб- 
порта і працює в тестовому режимі і заповнення форми є неможливим через те, 
що і к заповнені пункти, за якими в нас відсутня інформація, не дають змогу 
подати повідомлення.
Особа, що заповнила форму13

13 Підпис засвідчує, що інформація та додані до повідомлення документи є точними й 
повними.
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