
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ 

АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО  

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ  

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

Від 12.03.2019 № 10-рк/к   

 ЛОЗІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

 

Щодо припинення дій, які містять 
ознаки порушення законодавства 
про захист економічної конкуренції 

64602, Харківська обл., м. Лозова,  

вул. Ярослава Мудрого, 1 

 

На виконання доручення Антимонопольного комітету України  

від 11.02.2019 № 14-01/135-Ф розглянуто скаргу фізичної особи 

___________________про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції ЛОЗІВСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ при 

встановленні пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, та встановлено наступне. 

ЛОЗІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі – Міська 

рада) є юридичною особою, ідентифікаційний код – 06716633, 

місцезнаходження: 64602, Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1. 

Основним видом діяльності Міської ради є державне управління загального 

характеру (код за КВЕД – 84.11) 

Відповідно до статей 5 та 10 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» Міська рада входить до системи місцевого самоврядування та є 

органом місцевого самоврядування, що представляє відповідну територіальну 

громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження 

місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими 

законами. 

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України.  

Відповідно до статті 2 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» відносини органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю із суб’єктами господарювання; суб’єктів господарювання з іншими 

суб’єктами господарювання, із споживачами, іншими юридичними та 
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фізичними особами у зв'язку з економічною конкуренцією регулюються 

Законом України «Про захист економічної конкуренції». Цей Закон 

застосовується до відносин, які впливають чи можуть вплинути на економічну 

конкуренцію на території України.  

Згідно з приписами частини другої статті 4 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» органи місцевого самоврядування зобов’язані 

сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які 

можуть мати негативний вплив на конкуренцію.  

Отже, відповідно до вказаних законодавчих норм, реалізація Міською 

радою покладених на неї повноважень має здійснюватись з дотриманням вимог 

чинного законодавства, у тому числі Закону України «Про захист економічної 

конкуренції».  

Відповідно до пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» виключною компетенцією сільських 

селищних, міських рад є, зокрема, питання щодо встановлення місцевих 

податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України.  

Статтею 69 цього ж Закону передбачено, що органи місцевого 

самоврядування відповідно до Податкового кодексу України встановлюють 

місцеві податки і збори.  

Крім цього, згідно із пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України 

сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що 

створені згідно із законом та перспективним планом формування 

територіальних громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про 

встановлення місцевих податків і зборів. 

Відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового 

кодексу України сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних 

територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом 

формування територій громад, встановлюють пільги з податку, що сплачується 

на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що 

перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, 

благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) 

яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для 

забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). 

Згідно з підпункту 266.5.1 пункту 266.5 статті 266 Податкового кодексу 

України ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, 

що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за 

рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних 

територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом 

формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та 

типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування. 
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Таким чином, вимогами податкового законодавства передбачений 

відповідний перелік осіб, яким встановлюються пільги з податку з об’єктів 

житлової та/або нежитлової нерухомості. 

Лозівською міською радою на LIX сесії VII скликання прийнято рішення 

від 20.12.2018 № 1299 «Про встановлення пільги із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів нежитлової нерухомості на 

території Лозівської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» 

(далі – Рішення від 20.12.2018 № 1299). 

Пунктом 1 Рішення від 20.12.2018 № 1299 передбачено установити на 

території Лозівської міської об’єднаної територіальної громади пільги для 

юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 

Податкового кодексу України, за переліком згідно із додатком. 

Рішенням від 20.12.2018 № 1299 затверджений Перелік пільг для 

юридичних осіб, наданих відповідно до 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 

Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки на території Лозівської міської об’єднаної територіальної 

громади, який є додатком до цього Рішення (далі – Перелік). 

Відповідно до Переліку об’єктам нежитлової нерухомості, які перебувають 

у власності /господарському віданні/ оперативному управлінні  комунальних 

підприємств міської ради встановлений розмір пільги 100% суми податкового 

зобов’язання за рік. 

Отже, Міська рада прийняла Рішення, яким передбачено встановлення 

пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 

території Лозівської міської об’єднаної територіальної громади для 

підприємств, установи та організації, що належать до комунальної власності 

Міської ради.  

Втім, пункт 30.5 статті 30 Податкового кодексу України передбачає, що 

податкові пільги, порядок та підстави їх надання встановлюються з 

урахуванням вимог законодавства України про захист економічної конкуренції 

виключно цим Кодексом, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим та органів місцевого самоврядування, прийнятими відповідно до цього 

Кодексу. 

Надання пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, юридичним особам, що належать до комунальної власності 

територіальної громади Міської ради, може призвести до надання зазначеним 

суб’єктам господарювання переваг, які ставитимуть їх у привілейоване 

становище стосовно конкурентів – суб’єктів господарювання, які діють на тих 

самих товарних ринках, що й підприємства, установи та організації 

комунальної форми власності.     

Зокрема, підприємства, установи та організації комунальної форми 

власності можуть здобувати переваги над іншими суб’єктами господарювання 

не завдяки власним досягненням, а внаслідок дії зовнішніх ринкових факторів, 
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одним із яких є вплив органів місцевого самоврядування (дії Рішення від 

20.12.2018 № 1299), що може призвести до спотворення конкуренції на тих 

самих ринках, на яких діють суб’єкти господарювання інших форм власності в 

місті Лозова Харківської області. 

Внаслідок встановлення Міською радою пільг підприємствам, установам 

та організаціям комунальної форми власності щодо сплати податку на нерухоме 

майно, суб’єкти господарювання, які орендують таке нерухоме майно, несуть 

більші, порівняно з конкурентами, витрати, що може мати негативний вплив на 

конкуренцію.  

За таких умов дія конкурентних механізмів може спотворюватись. 

Відповідно до частини першої статті 6 Господарського кодексу України 

одним із загальних принципів господарювання в Україні є рівний захист 

державою усіх суб’єктів господарювання. 

Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» визначено, що органи місцевого самоврядування зобов’язані 

сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь – яких неправомірних дій, які 

можуть мати негативний вплив на конкуренцію. 

У розумінні статті 15 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» антиконкурентними діями органів місцевого самоврядування є 

прийняття будь – яких актів (рішень, наказів, розпоряджень, постанов, тощо) 

або будь – які інші дії та бездіяльність, які призвели чи можуть призвести до 

спотворення конкуренції. 

Під спотворенням конкуренції розуміється настання (можливість настання) 

таких наслідків, що полягають у зміні об’єктивно існуючих факторів, які 

обумовлюють (визначають) інтенсивність конкуренції, можливості учасників 

ринку конкурувати між собою на відповідному ринку. 

Згідно з абзацом восьмим частини другої статті 15 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції» антиконкурентними діями органів влади, 

органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського 

управління та контролю, зокрема, визнається дія, внаслідок якої окремим 

суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання створюються 

несприятливі чи дискримінаційні умови діяльності порівняно з конкурентами. 

Відповідно до частини третьої статті 15 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних дій органами місцевого 

самоврядування забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з 

законом. 

Таким чином, дії Міської ради, які полягають у прийнятті Рішення LIX 

сесії VII скликання Лозівської міської ради від 20.12.2018 № 1299 про 

встановлення пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, для об’єктів нежитлової нерухомості на території Лозівської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, яким встановлені пільги 
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підприємствам, установам та організаціям комунальної форми власності щодо 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що може 

призвести до дискримінаційних умов діяльності для інших суб’єктів 

господарювання, що діють на одному ринку, тобто є конкурентами, містять 

ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

передбаченого  абзацом  восьмим частини другої статті 15,  пунктом 3 статті 50 

Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, внаслідок яких 

окремим суб'єктам господарювання створюються несприятливі чи 

дискримінаційні умови діяльності порівняно з конкурентами, що може 

призвести до спотворення конкуренції на ринку.  

Враховуючи наведене, на підставі статті 12
1
, пункту 10 частини п’ятої 

статті 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статей 1, 

46 Закону України «Про захист економічної конкуренції», підпункту 13 

частини першої пункту 3, абзацу дванадцятого пункту 7 Положення про 

територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого 

розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за  № 291/5482 (зі 

змінами), адміністративна колегія Харківського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України надає ЛОЗІВСЬКІЙ МІСЬКІЙ 

РАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ такі 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

Припинити дії, які містять ознаки порушення законодавства  про захист 

економічної конкуренції, передбаченого абзацом восьмим частини другої статті 

15,  пунктом 3 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

у вигляді антиконкурентних дій органу місцевого самоврядування, внаслідок 

яких окремим суб'єктам господарювання створюються несприятливі чи 

дискримінаційні умови діяльності порівняно з конкурентами, що може 

призвести до спотворення конкуренції на ринку, а також усунути причини 

виникнення цього порушення і умови, що йому сприяють. 

Про виконання рекомендацій шляхом приведення Рішення LIX сесії VII 

скликання Лозівської міської ради від 20.12.2018 № 1299 про встановлення 

пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

для об’єктів нежитлової нерухомості на території Лозівської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік, у відповідність із законодавством про 

захист економічної конкуренції повідомити Харківське обласне територіальне 

відділення Антимонопольного комітету України в 3-х місячний строк з дня 

отримання цих рекомендацій.    

Звертаємо Вашу увагу, що згідно з частиною другою статті 46 Закону 

України "Про захист економічної конкуренції" рекомендації органів 

Антимонопольного комітету України підлягають обов’язковому розгляду 

органом, якому вони надані. 
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Крім того, відповідно до частини третьої статті 46 вищезазначеного 

Закону, за умови виконання положень рекомендацій у разі, якщо порушення не 

призвело до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало 

значних збитків окремим особам чи суспільству та вжито відповідних заходів 

для усунення наслідків порушення, провадження у справі про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції не розпочинається. 

 

Голова                                                                         Гейда І.О. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Виконавець: головний спеціаліст 2 ВДР –Наугольний М.І, (057) 705-11-42 

Заступник голови - начальник 2 ВДР – Приймак Є.Б. 

 


