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Вступ 

Щорічний звіт про надання державної допомоги суб’єктам 

господарювання підготовлено Антимонопольним комітетом України (далі – 

Комітет), що є Уповноваженим органом з питань державної допомоги
1
, на 

виконання частини сьомої статті 16 Закону України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання», відповідно до якої Уповноважений орган щороку, 

до 1 вересня наступного року, складає річний звіт про надання державної 

допомоги в Україні за попередній фінансовий рік та подає його Кабінетові 

Міністрів України. 

Закон України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» (далі – Закон), що набрав чинності 02.08.2017, було прийнято 

Верховною Радою України 01.07.2014 на виконання міжнародних зобов’язань 

України, які виникли, зокрема, внаслідок підписання Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами (далі – Угода 

про асоціацію), з іншої сторони, та Договору про заснування Енергетичного 

Співтовариства. 

Законом встановлено правові засади проведення моніторингу державної 

допомоги суб’єктам господарювання, здійснення контролю за допустимістю 

такої допомоги для конкуренції, встановлено зобов’язання надавачів державної 

допомоги щодо подання повідомлень про нову та чинну державну допомогу та 

визначено механізм повернення державної допомоги, недопустимої для 

конкуренції. Закон спрямований на забезпечення захисту та розвитку 

конкуренції, підвищення прозорості функціонування системи державної 

допомоги та дотримання міжнародних зобов’язань України у сфері державної 

допомоги.  

У Звіті представлена інформація щодо державної допомоги суб’єктам 

господарювання у 2019 році, що базується виключно на інформації, яка була 

надана  Комітету надавачами державної допомоги. При цьому дані наведені без 

урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 

Луганській областях. 

 Разом із тим результатом аналізу наявної в Комітеті інформації є 

необхідність підвищення обізнаності надавачів та виконання ними норм 

законодавства у сфері державної допомоги. 

 

                                                           
1
 Відповідно до частини першої статті 8 Закону Уповноваженим органом є Антимонопольний комітет 

України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_926
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_926
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1. Система моніторингу і контролю державної допомоги суб’єктам 

господарювання в Україні 

Відповідно до частини першої статті 3 Закону дія Закону поширюється на 

будь-яку підтримку суб’єктів господарювання надавачами державної допомоги 

за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів для виробництва товарів або 

провадження окремих видів господарської діяльності, крім випадків, 

передбачених частиною другою статті 3 Закону 
2
. 

1.1. Поняття державної допомоги суб’єктам господарювання 

Згідно з визначенням, наведеним у пункті 1 частини першої статті 1 

Закону, 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. 

Отже, державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно 

виконуються такі умови: 

- підтримка надається суб’єкту господарювання; 

- фінансування державної підтримки здійснюється за рахунок ресурсів 

держави чи місцевих ресурсів; 

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи 

провадження окремих видів господарської діяльності; 

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної 

конкуренції. 

Відтак захід підтримки вважається державною допомогою лише у 

випадку, якщо задовольняються 4 вищезазначених кумулятивних критерії, 

передбачені визначенням державної допомоги (див. рис. 1). 

 

                                                           
2 Відповідно до частини другої статті 3 Закону його дія не поширюється на підтримку: 

1) у сфері сільськогосподарського виробництва та рибальства, виробництва зброї і військового 

спорядження для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби 

транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; 

2) господарської діяльності, пов’язаної з: 

інвестуванням в об’єкти інфраструктури із застосуванням процедур державних закупівель; 

наданням послуг, що становлять загальний економічний інтерес, у частині компенсації обґрунтованих 

витрат на надання таких послуг. Перелік послуг, що становлять загальний економічний інтерес, встановлюється 

КМУ; 

3) проектів, що реалізуються Українським культурним фондом у порядку, встановленому Законом 

України «Про Український культурний фонд». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/420-2018-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1976-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1976-19
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Рис. 1. Схема визначення заходу підтримки державною допомогою 

 

Під час формування щорічного бюджету України необхідним є 

дотримання надавачами державної допомоги вимог частини четвертої статті 35 

Бюджетного кодексу України. Згідно із зазначеною частиною, якщо бюджетний 

запит передбачає надання державної допомоги суб’єктам господарювання за 

рахунок державного бюджету у будь-якій формі, головні розпорядники 

бюджетних коштів додають до бюджетного запиту копію рішення 

Уповноваженого органу з питань державної допомоги, прийнятого за 

результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу або справи 

про державну допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання», або письмово повідомляють про їх звільнення від 

обов’язку повідомлення про нову державну допомогу з посиланням на 

положення зазначеного Закону та нормативно-правові акти, якими встановлені 

відповідні умови для звільнення. 

 

 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1555-18
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1.2. Міжнародні зобов’язання України. Законопроєктна та 

нормотворча діяльність 

Відповідно до Угоди про асоціацію та Договору про заснування 

Енергетичного Співтовариства Україна має здійснити такі кроки:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хронологія розвитку системи моніторингу і контролю  державної допомоги 

України 

 

НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

 Комітетом розроблено, погоджено та внесено на розгляд КМУ у 

2019 році: 

 проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 30 

Податкового кодексу України щодо приведення його у 

 

Перевірка нового законодавства  

з точки зору державної допомоги  

Розробка та впровадження 

первинного законодавства  

Повідомлення про наявні 

та оцінка нових програм 

державної допомоги  

Повідомлення й оцінка 

нових програм державної 

допомоги   

 

Прийнято Закон 

України «Про 

державну 

допомогу 

суб’єктам 

господарювання»  

Створено 

Департамент 

моніторингу 

і контролю 

державної 

допомоги  

Закон 

набрав 

чинності в 

повному 

обсязі  

Завершення  

подання 

інформації щодо 

інвентаризації 

державної 

допомоги  

Річний звіт 

з державної 

допомоги 

2018 р.  

Формування 

Регіональної 

карти ДД, 

прийняття 

вторинного 

законодавства  

Усі програми 

державної 

допомоги 

приведені у 

відповідність із 

законодавством 

    

01.07.14 17.07.17 02.08.17 02.08.17 01.09.19 31.12.19 02.08.22 

 

до 2021 р. 

до 2021 р. 

до 2023 р. 

 

створити повний реєстр програм державної допомоги 

будь-яка державна допомога, надана Україною, має 

оцінюватись за правилами, ідентичними правилам ЄС щодо 

країн із складною соціально-економічною ситуацією 

привести програми державної допомоги у 

відповідність із критеріями, визначеними 

Угодою 
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відповідність із Законом України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання» (внесено до КМУ 09.07.2019)
3
.  

Законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу 

України щодо приведення його у відповідність із Законом України «Про 

державну допомогу суб’єктам господарювання», а саме доповнити норми, які 

містять ознаки державної допомоги, бланкетними нормами на Закон України 

«Про державну допомогу суб’єктам господарювання».  

Наразі відсутність положень у Податковому кодексі, які доповнюють 

порядок встановлення податкових пільг з урахуванням законодавства про 

державну допомогу суб’єктам господарювання, може мати загрозу надання 

незаконної державної допомоги. 

Внесення зазначених змін до Податкового кодексу України необхідне для 

запобігання порушенню законодавства про державну допомогу при наданні 

податкових пільг та розстрочення або відстрочення сплати податків та зборів 

суб'єктам господарювання, а також уникнення порушення законодавства про 

державну допомогу під час погашення відповідної заборгованості суб'єктів 

господарювання. 

Внаслідок прийняття проєкту закону суб'єкти господарювання, які мають 

право на отримання податкових пільг, будуть мати однаково рівні можливості 

отримання за умови дотримання положень, визначених Законом України «Про 

державну допомогу суб’єктам господарювання», та на підставі відповідного 

рішення Антимонопольного комітету України;  

 проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 282 Митного 

кодексу України щодо приведення його у відповідність із Законом 

України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (внесено 

до КМУ 02.09.2019)
4
. 

Проєктом Закону пропонується внести зміни до Митного кодексу 

України щодо приведення його у відповідність із Законом України «Про 

державну допомогу суб’єктам господарювання», а саме доповнити статтю 282 

бланкетною нормою на Закон України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання».  

Наразі в чинному законодавстві України відсутній механізм контролю за 

звільненням від оподаткування митом (податкові пільги), що є формою 

                                                           
3
 Відповідно до п. 2 § 40 (Повторне погодження) Регламенту КМУ зазначені законопроєкти та проєкт постанови 

КМУ були повернені Секретаріатом КМУ у  зв’язку з відставкою КМУ для їх повторного погодження та 

повторного внесення КМУ, що, враховуючи зміни у структурі центральних органів виконавчої влади, 

заплановано завершити у 2020 році. 
4
 Відповідно до п. 2 § 40 (Повторне погодження) Регламенту КМУ зазначені законопроєкти та проєкт постанови 

КМУ були повернені Секретаріатом КМУ у  зв’язку з відставкою КМУ для їх повторного погодження та 

повторного внесення КМУ, що, враховуючи зміни у структурі центральних органів виконавчої влади, 

заплановано завершити у 2020 році. 
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державної допомоги відповідно до Закону України «Про державну допомогу 

суб’єктам господарювання». Тому існує потреба у внесенні змін до Митного 

кодексу України з огляду на наявність положень, на які поширюється дія 

Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». 

Внаслідок прийняття проєкту Закону суб'єкти господарювання, які мають 

право на звільнення від оподаткування митом (податкові пільги), будуть мати 

однаково рівні можливості отримання за умови дотримання положень, 

визначених Законом України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання», та на підставі відповідного рішення Антимонопольного 

комітету України. 

Зазначене дозволить запобігти порушенню законодавства про державну 

допомогу при звільненні від оподаткування митом (податкові пільги) суб’єктам 

господарювання; 

 проєкт постанови КМУ «Про затвердження Критеріїв оцінки 

допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на захист 

навколишнього природного середовища» (внесено до КМУ 02.07.2019)
5
. 

Проєкт постанови розроблено з метою впровадження правового 

регулювання відносин між Антимонопольним комітетом України (як 

Уповноваженим органом з питань державної допомоги), надавачами державної 

допомоги та її отримувачами під час визначення допустимості державної 

допомоги суб’єктам господарювання на охорону навколишнього природного 

середовища. 

Проєктом постанови пропонується визначити механізм та критерії 

визначення допустимості державної допомоги на охорону навколишнього 

природного середовища, зокрема: 

- мету і форми державної допомоги; 

- категорії отримувачів державної допомоги; 

- максимальний розмір державної допомоги, яка може 

надаватися; 

- умови та спосіб розрахунку сукупного розміру державної 

допомоги; 

- витрати, що можуть бути відшкодовані отримувачам 

державної допомоги. 

Прийняття акта сприятиме виконанню Україною зобов'язань, взятих 

відповідно до частини першої статті 267 Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС щодо прийняття національного законодавства про державну допомогу. 

                                                           
5
 Відповідно до п. 2 § 40 (Повторне погодження) Регламенту КМУ зазначені законопроєкти та проєкт постанови 

КМУ були повернуті Секретаріатом КМУ у  зв’язку з відставкою КМУ для їх повторного погодження та 

повторного внесення КМУ, що, враховуючи зміни у структурі центральних органів виконавчої влади, 

заплановано завершити у 2020 році. 
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Визначення критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам 

господарювання на захист навколишнього природного середовища захищає 

інтереси суспільства від спотворення конкуренції та неефективного 

функціонування товарних ринків внаслідок неефективного та безконтрольного 

надання такої державної допомоги. 

Внаслідок прийняття постанови суб'єкти господарювання, що 

перебувають у скрутному становищі - отримувачі державної допомоги, будуть 

мати однаково рівні можливості отримання державної підтримки на охорону 

навколишнього природного середовища за умови дотримання положень, 

визначених постановою, та на підставі відповідного рішення 

Антимонопольного комітету України. 

 

 КМУ у 2019 році прийнято одну постанову, яку розроблено 

Комітетом, а саме: 

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України  

від 28 грудня 1992 р. № 731 і від 18 липня 2007 р. № 950» від 20 

листопада 2019 р.  №947
6
. 

Зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р.  

№ 731 і від 18 липня 2007 р. № 950» були внесені з метою моніторингу 

державної допомоги суб’єктам господарювання, здійснення контролю за 

допустимістю такої допомоги для конкуренції, упередження надання 

незаконної державної допомоги. 

Статтею 267 Угоди про асоціацію передбачено, що орган, який матиме 

повноваження, необхідні для застосування у повному обсязі статті 262 цієї 

Угоди, повинен мати повноваження дозволяти схеми державної допомоги та 

індивідуальні випадки надання допомоги, а також вимагати повернення 

державної допомоги, яка була надана незаконно.  

Згідно з частиною сьомою статті 12 Закону України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання», якщо за результатами розгляду справи 

про державну допомогу, розпочатої внаслідок перевірки інформації про 

незаконну державну допомогу, Уповноважений орган прийняв рішення про 

визнання державної допомоги недопустимою для конкуренції, така допомога 

підлягає припиненню та поверненню. 

Отже, існує ризик, що державна допомога, яка може надаватися на 

підставі відповідних нормативно-правових актів, може бути визнана 

незаконною в разі, якщо під час їх розроблення  Уповноваженим органом не 

                                                           
6
 Зміни, що були внесені цією постановою Кабінету Міністрів України до Регламенту Кабінету Міністрів 

України, були скасовані постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1066 «Про внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів України» без узгодження з Комітетом. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1066-2019-%D0%BF#n13
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надано відповідне рішення про допустимість державної допомоги для 

конкуренції.  

 Наразі існує необхідність у забезпеченні ефективного функціонування 

системи моніторингу і контролю державної допомоги, попередження надання 

незаконної державної допомоги та уникнення випадків повернення незаконної 

державної допомоги, визнаної недопустимою для конкуренції. 
 

 Комітет розпорядженням від 24.10.2019 № 20-рп затвердив Методику 

формування карти регіонального розподілу державної допомоги 
 

 

 Погодження Комітетом проєктів нормативно-правових актів (НПА) 

інших органів влади 

 

 

 

 

 

 

1.3. Методика формування карти регіонального розподілу державної 

допомоги 

Методика формування карти регіонального розподілу державної 

допомоги (далі – Методика) складена на підставі абзацу другого пункту 7 

частини другої статті 8 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» з метою реалізації підпункту b) пункту 3 статті 267 Угоди про 

асоціацію, щодо складання регіональної карти згідно з відповідними керівними 

принципами Європейського Союзу та враховує положення стосовно карти 

регіональної допомоги, викладені в Керівних настановах щодо регіональної 

державної допомоги на 2014 – 2020 рр. (2013/С 209/01), прийнятих 

Європейською Комісією (далі – Комісія). 

Методика визначає віднесення територій України в регіонах другого 

рівня Номенклатури територіальних одиниць для статистики (NUTS
7
 II) до 

                                                           
7
 Французька, nomenclature des unités territoriales statistiques, NUTS, номенклатура територіальних одиниць для 

статистики. Державною службою статистики України розроблено проєкт класифікації територіальних 

статистичних одиниць України (далі – Проєкт класифікації), гармонізованої з європейською номенклатурою 

територіальних одиниць для статистики (NUTS). Зазначений Проєкт класифікації отримав схвальну оцінку 

експертів ЄВРОСТАТу (EUROSTAT) та був визнаний таким, що відповідає вимогам Регламенту (ЄС 

№ 1059/2003 Європейського Парламенту і Ради від 26.05.2003 про встановлення спільної класифікації 

територіальних одиниць для статистики (зі змінами). Згідно з Проєктом класифікації регіони України 

(Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь) класифіковані як територіальні статистичні 

одиниці 2-го рівня, які повністю відповідають NUTS. 

220

46

15

погоджено без зауважень 

погоджено із зауваженнями 

проєкти НПА, розглянуті на засіданнях уряду та 

урядових комітетів та до яких висловлені 

зауваження 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2013:209:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2013:209:FULL&from=EN
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територій, ідентичних територіям ЄС, визначеним у статті 107(3)(а) Договору 

про функціонування Європейського Союзу (далі – Договір), або у статті 

107(3)(с) Договору.  

Методика визначає, яким чином на підставі офіційних даних Держстату, 

НБУ та ЄВРОСТАТу  будуть розраховуватися певні показники, на підставі 

яких регіони України на рівні адміністративно-територіальних одиниць (це АР 

Крим, області, міста Київ та Севастополь) будуть оцінені або як територія «А» 

або як територія «С». 

Територія «А» - це територія, ідентична територіям ЄС, визначеним у 

статті 107(3)(а) Договору про функціонування Європейського Союзу, так звані 

території «неблагополучні в плані економічного розвитку». 

Територія «С» - це територія, ідентична територіям ЄС, визначеним у 

підпункті «с» цієї ж статті договору, так звані «неблагополучні, але меншою 

мірою, в плані економічного розвитку». 

На сьогодні і до 01.01.2021 згідно з Угодою про асоціацію вся Україна 

(без виділення окремих регіонів) розглядається як територія «А». 

Алгоритм для віднесення регіонів до території «А» або «С» встановлений 

Європейською Комісією у Керівних настановах щодо регіональної державної 

допомоги на 2014 – 2020 рр. і застосований у цій методиці.  

Йдеться про порівняння ВВП на душу населення для регіону із середнім 

показником по ЄС. Якщо цей показник (у методиці показник Д) не перевищує 

75%, то йдеться про територію «А». В іншому випадку – про територію «С». 

За результатами застосування методики кожний регіон України буде 

оцінений як територія «А», оскільки за попередніми розрахунками середній 

показник (Д) по Україні становить 7%. Тобто, на порядок нижче від границі 

75%.  

Залежно від віднесення регіону України до території «А» або 

території «С» для кожного регіону України рівня NUTS II визначається 

максимальна інтенсивність державної допомоги, яка дорівнює максимальній 

інтенсивності, що наведена в пункті 5.4 Керівних настанов щодо державної 

допомоги регіонам на 2014 – 2020 роки (або прийнятих Комісією інших 

нормативних актів щодо дії цих настанов після 2020 року). 

За потреби, зокрема у випадку віднесення регіону до території «С», 

ініціюються внесення змін до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів 

України, які містять максимальні дозволені розміри державної допомоги. 

Методика не містить норм права, має інформаційний, роз’яснювальний та 

рекомендаційний характер і використовується Антимонопольним комітетом 

України при виконанні ним вимог, встановлених другим реченням 

підпункту «b» пункту 3 статті 267 Угоди про асоціацію. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06
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1.4. Діяльність Комітету як Уповноваженого органу з питань 

державної допомоги 

До повноважень Антимонопольного комітету України як 

Уповноваженого органу, зокрема, належить: 

 отримання та розгляд повідомлень про нову державну допомогу від 

надавачів такої допомоги у порядку, встановленому цим Законом; 

 визначення належності до державної допомоги заходів з підтримки 

суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, 

оцінювання допустимості державної допомоги для конкуренції, прийняття 

рішень, передбачених цим Законом; 

 збирання та проведення аналізу інформації про заходи з підтримки 

суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів; 

 надання роз’яснень з питань застосування законодавства у сфері 

державної допомоги; 

 прийняття рішень про тимчасове припинення надання незаконної 

державної допомоги відповідно до Закону та про припинення та повернення 

незаконної державної допомоги, визнаної недопустимою для конкуренції; 

 проведення моніторингу державної допомоги; 

 визначення порядку ведення та доступу до реєстру державної 

допомоги; 

 розроблення та внесення в установленому порядку Кабінету 

Міністрів України пропозицій щодо прийняття нормативно-правових актів з 

питань державної допомоги. 

З метою забезпечення ефективної реалізації повноважень, покладених на 

Комітет як на Уповноважений орган, у Комітеті діє Департамент моніторингу і 

контролю державної допомоги (далі – Департамент). Штатна чисельність 

Департаменту наприкінці 2019 року становила 30 одиниць. Департамент 

складається з чотирьох відділів, які мають галузеву спеціалізацію та 

здійснюють роботу в напрямі реалізації повноважень Комітету у сфері 

моніторингу і контролю державної допомоги, та аналітичного сектору. 

Протягом 2019 року Комітетом прийнято 324 рішення по суті у сфері 

державної допомоги (див. рис. 2). Для порівняння у 2018 році було прийнято 

185 рішень. 
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Рис. 2. Кількість рішень Комітету у сфері державної допомоги  

за 2018 - 2019 роки (за місяцями) 

Кількість рішень
8
, прийнятих у 2019 році,  

що містять у резолютивній частині висновки щодо: 

визнання підтримки суб’єктів господарювання, 

такою, що не є державною допомогою 
269 од. 

допустимості державної допомоги для конкуренції 75 од. 

визнання державної допомоги недопустимою для 

конкуренції 
13

9
 од. 

 

 

 
 

Рис. 3. Структура прийнятих Комітетом у 2019 році рішень  

за кількістю висновків 
                                                           

8
 Частина прийнятих Комітетом рішень у резолютивній частині містить декілька висновків.  

9
 За уточненими даними. 
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Кількісні показники рішень Комітету у сфері державної допомоги  

за 2019 рік за типами допомоги наведені на рисунку 4. 

 
Рис. 4. Кількісні показники рішень Комітету у сфері державної допомоги  

за 2019 рік за типами допомоги 

 

Нижче у таблиці 1 наведено інформацію про кількість прийнятих рішень 

Комітету за надавачами державної допомоги у 2019 році, які стосувалися 

повідомлень про державну допомогу центральних органів виконавчої влади, 

органів місцевої влади, інших державних установ.   

 

Таблиця 1 

Кількість прийнятих Комітетом рішень  

за надавачами державної допомоги у 2019 році  

Надавачі підтримки/державної допомоги 
Кількість прийнятих 

рішень, од. 

Орган місцевого самоврядування 273 

Орган виконавчої влади 28 

Центральний орган виконавчої влади 15 

Державна установа 6 

Державне управління справами 1 

Державний орган у системі правосуддя 1 
 

Основні надавачі державної допомоги – органи місцевого 

самоврядування. Із загальної кількості рішень, прийнятих Комітетом  

у 2019 році, частка рішень, які стосувалися надання державної допомоги 

суб’єктам господарювання органами місцевого самоврядування, становить  

84%.  У 2018 році частка таких рішень становила 92% (170 рішень зі 185). 

324 од. 
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Кількісні показники рішень Комітету у сфері державної допомоги  

за 2019 рік за формами власності наведені в табиці 2. 

Таблиця 2 

Кількість прийнятих Комітетом рішень за формами власності 

 отримувачів державної допомоги у 2019 році 

Форма власності отримувача державної 

підтримки/допомоги 

Кількість прийнятих 

рішень, од. 

Комунальна 271 

Незалежно від форми власності 22 

Державна 17 

Суб'єкти господарювання, які будуть визначені на 

конкурсних засадах 6 

Державна; комунальна 2 

Приватна 3 

Суб'єкти господарювання, крім бюджетних, 

комунальних та неприбуткових організацій 2 

Органи влади 1 

 

У 2019 році переважна кількість рішень Антимонопольного комітету 

України  стосувалася підтримки комунальних підприємств – 84% від загальної 

кількості рішень про надання державної допомоги, продовжуючи тенденцію 

2018 року. У минулому році кількість таких рішень становила близько 60%.  

 

Кількісні показники рішень Комітету у сфері державної допомоги  

за 2019 рік за джерелами фінансування  наведені на рисунку 5. 

 

 
Рис. 5. Кількість прийнятих Комітетом рішень за джерелами фінансування   

у 2019 році, од. 
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Кількість рішень за регіонами у 2019 році дещо змінилася  порівняно із 

2018 роком.  

Так, наприклад, кількість рішень щодо надання державної допомоги 

суб’єктам господарювання у м. Києві збільшилася у 33 рази (99 рішень 

прийнято у 2019 році порівняно із 3 рішеннями, прийнятими у 2018 році) і 

становить 30,6% від загальної кількості рішень, прийнятих Комітетом у 2019 

році. Кількість рішень, що стосувалися державної допомоги у Вінницькій 

області, у 2019 році порівняно із 2018 зменшилося більше ніж удвічі  

(у 2019 році – 10, у 2018 році – 24). 

Кількісні показники рішень Комітету у сфері державної допомоги за 2019 

рік у розрізі регіонів  наведені на рисунку 6. 

 

Рис. 6. Кількість прийнятих Комітетом рішень у розрізі регіонів  

у 2019 році 

 

Рішення Комітету стосувалися підтримки та державної допомоги на 

загальну суму 138 352,84 млн грн (без врахування гарантій), у тому числі:  

 рішення Комітету про допустимість державної допомоги для конкуренції 

стосувалися суми 16 593,14 млн грн; 

 рішення Комітету про визнання державної допомоги недопустимою для 

конкуренції стосувалися суми 741,25 млн грн; 

 рішення Комітету щодо визнання підтримки суб’єктів господарювання 

такою, що не є державною допомогою, стосувалося суми  

116 353,94 млн грн; 

 державна підтримка, обсяг якої не розподілено за видами, –  

4 664,51 млн грн. 
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Рішення Комітету про допустимість державної допомоги для конкуренції 

(наведені в додатку 1) 

Комітетом прийнято 75 рішень про допустимість державної допомоги 

для конкуренції.  Окремі рішення містять у резолютивній частині висновки 

щодо можливості бути допустимою у разі внесення надавачем державної 

допомоги змін до умов її надання, а також щодо допустимості для конкуренції 

державної допомоги після 02.08.2022 за умов внесення змін до умов її надання 

та виконання зобов’язань. 

 

Рішення Комітету про недопустимість державної допомоги для 

конкуренції (наведені в додатку 2) 

Комітетом прийнято 13
10

 рішень про недопустимість державної 

допомоги для конкуренції, які стосувалися утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, сфери поводження з побутовими відходами, та 

здійснення функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт 

об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури. Рішення стосувалися 

суми 741,25 млн грн.  

Отже, у 2019 році Комітет встановив факт надання недопустимої 

державної допомоги на зазначену суму. 

 

Рішення Комітету про визнання підтримки суб’єктів господарювання 

такою, що не є державною допомогою 

Комітетом прийнято 269 рішень про визнання підтримки суб’єктів 

господарювання такою, що не є державною. Рішення стосувалися суми 

державної підтримки в розмірі  116 353,94 млн грн. У 2019 році частка 

відповідних рішень від загальної кількості рішень, прийнятих по суті, 

становила 83%, у 2018 році таких рішень було 94,1%  від загальної кількості 

рішень.  

У прийнятих  рішеннях Комітету наведені обґрунтування для прийняття 

рішень про визнання підтримки суб’єктів господарювання такою, що не є 

державною допомогою. 
 

1.5. Функція моніторингу державної допомоги  

Законом на Комітет покладено функцію моніторингу державної 

допомоги. Пунктом 5 частини першої статті 1 Закону передбачено, що 

моніторинг державної допомоги – збирання та проведення аналізу інформації 

про державну допомогу з метою здійснення контролю за дотриманням вимог 

                                                           
10

 За уточненими даними 
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цього Закону та рішень Уповноваженого органу з питань державної допомоги, 

визначеного цим Законом, а також підготовка та подання звітності про 

державну допомогу. 

У частині виконання функції моніторингу державної допомоги  Комітет 

розглядає проєкти нормативно-правових актів, що надходять йому на 

погодження. Так, у 2019 році Комітетом було проаналізовано та надано 

висновки до 281 НПА. 

Положеннями Закону передбачено обов’язок надавачів державної 

допомоги протягом одного року (до 02.08.2018) повідомити Комітет про 

програми підтримки суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи 

місцевих ресурсів, які існували на день набрання чинності цим Законом, з 

метою здійснення Комітетом інвентаризації державної допомоги, що існувала 

на день набрання чинності Законом. Проте невелика (56) кількість повідомлень 

про програми підтримки, які існували на дату набрання чинності Законом, 

оцінюється як недостатня для того, щоб вважати інвентаризацію таких програм 

завершеною. Ця робота була  продовжена у 2019  році. На запит Комітету про 

надання інформації щодо програм підтримки суб’єктів господарювання, які 

існували на 02.08.2017 та залишатимуться чинними після 01.01.2020, через 

Портал державної допомоги надійшло 118 таких повідомлень. 

За наданою інформацією, вся сума підтримки, що надавалася та буде 

надана  отримувачам державної допомоги за програмами підтримки суб’єктів 

господарювання, які існували на 02.08.2017 та залишатимуться чинними після 

01.01.2020, становить 17 798,40 млн грн.  

Інформація про джерела фінансування програм підтримки суб’єктів 

господарювання, які існували на 02.08.2017 та залишатимуться чинними після 

01.01.2020,  наведена на рисунку 7. 
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Рис. 7. Джерела фінансування програм підтримки суб’єктів 

господарювання, які існували на 02.08.2017 та залишатимуться чинними після 

01.01.2020 

 

Протягом  2019 року до Комітету надійшло 605 повідомлень про 

державну допомогу.  

Більша частина повідомлень надійшла від органів місцевого 

самоврядування (87% від всіх отриманих Комітетом повідомлень). Від органів 

державної влади надійшло 13% повідомлень. 

Згідно з розділом 8 «Проведення моніторингу державної допомоги» 

Закону, Комітет веде реєстр державної допомоги, який розміщено на 

офіційному сайті Комітету в рубриці «Портал державної допомоги»
11

. Також у 

цій рубриці розміщена інформація щодо рішень, прийнятих Комітетом по суті у 

сфері державної допомоги, та щодо справ про державну допомогу. Протягом 

2019 року Департаментом моніторингу і контролю державної допомоги 

забезпечувалась технічна підтримка порталу державної допомоги та 

наповнення інформацією за рубриками: 

- Реєстр державної допомоги;  

- Рішення щодо державної допомоги; 

- Справи про державну допомогу. 

Інформаційно-аналітична система «Реєстр» включає в себе функцію 

реєстру державної допомоги та функцію електронного документообігу між 

надавачами державної допомоги та Комітетом.  

Впродовж 2019 року розроблена та запроваджена нова форма для подання 

інформації через портал державної допомоги, а саме «Інформація щодо програм 

                                                           
11

 http://pdd.amc.gov.ua/  
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підтримки суб'єктів господарювання, які існували на 02.08.2017 та 

залишатимуться чинними після 01.01.2020». За цією формою до Комітету 

надається інформація виключно про програми підтримки, які існували на 

02.08.2017 та будуть чинними після 01.01.2020. Тобто, про програми, які були 

прийняті до 02.08.2017 (включно) та продовжать свою дію після 01.01.2020. 

1.6. Підвищення обізнаності у сфері державної допомоги 

Одним із головних завдань Департаменту є поширення обізнаності у 

сфері державної допомоги серед надавачів та отримувачів державної допомоги.  

Протягом 2019 року: 

 проведено більше 7180 консультацій із надавачами державної 

допомоги; 

 проведено 13 виступів із питань надання державної допомоги на 

конференціях, семінарах та зустрічах; 

 проведено 6 круглих столів, дні відкритих дверей та інші масові 

заходи. 

З метою покращення співпраці із центральними та місцевими органами 

влади та підвищення рівня їх обізнаності щодо державної допомоги проведено 

десять регіональних семінарів у містах Києві, Харкові, Дніпрі, Львові, Одесі, 

Вінниці, Житомирі та Ужгороді за участю експертів Проекту технічної 

допомоги ЄС та працівників Департаменту моніторингу і контролю державної 

допомоги, а також за участю надавачів державної допомоги, зокрема, 

представників різних місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування. 

Комітет провів шість засідань Робочої групи з питань застосування 

Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» під час 

реалізації інвестиційних проектів міжнародних фінансових організацій (МФО), 

за участю представників МФО (ЄБРР, ЄІБ та НЕФКО), Міністерства фінансів 

України, Київської міської ради, Адміністрації морських портів України. 

Комітет провів також два засідання робочої групи з підготовки 

законопроєктів щодо приведення Податкового та Митного кодексів України у 

відповідність із Законом України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» за участю  представників Міністерства фінансів України, 

Державної фіскальної служби України та експертів Проекту технічної  

допомоги ЄС. 

За участю експертів Проекту технічної допомоги ЄС та працівників 

Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги також проводились 

спеціалізовані семінари та тренінги, зокрема на теми: 
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 «Застосування правил державної допомоги у сфері послуг, що становлять 

загальний економічний інтерес (ПЗЕІ)»; 

 «Чинна допомога, методологія організації та запровадження реєстру 

державної допомоги»; 

 «Попередня оцінка податкових програм державної допомоги: підсумки та 

пропозиції»; 

 «Досвід Латвії щодо моніторингу та контролю державної допомоги: 

уроки для України»; 

 «Критерії допустимості державної допомоги у сферах культури, 

збереження культурної спадщини та аудіовізуальних творів»; 

 «Критерії допустимості державної допомоги для спортивної, 

багатофункціональної рекреаційної інфраструктури та місцевої 

інфраструктури».  

У цих заходах брали участь представники Міністерства фінансів України, 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства 

інфраструктури України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України, Міністерства соціальної політики України,  Міністерства культури 

України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та міського 

господарства, Міністерства інформаційної політики України, Державної 

служби зайнятості, Державної авіаційної служби України, Державного 

агентства водних ресурсів України, Асоціації міжнародних автомобільних 

перевізників України, Федерації роботодавців України, державних 

адміністрацій, обласних та міських рад тощо.  
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2. Державна допомога за 2019 рік 

Як зазначалося вище, дія Закону не поширюється на підтримку
12

: 

1) у сфері сільськогосподарського виробництва та рибальства, 

виробництва зброї і військового спорядження для потреб Збройних Сил 

України, інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, 

Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України; 

2) господарської діяльності, пов’язаної з: 

інвестуванням в об’єкти інфраструктури із застосуванням процедур 

державних закупівель; 

наданням послуг, що становлять загальний економічний інтерес, у 

частині компенсації обґрунтованих витрат на надання таких послуг. Перелік 

послуг, що становлять загальний економічний інтерес, встановлюється 

Кабінетом Міністрів України
13

; 

3) проектів, що реалізуються Українським культурним фондом у порядку, 

встановленому Законом України «Про Український культурний фонд»
14

. 

2.1. Загальні показники державної допомоги 

Частина прийнятих Комітетом рішень у резолютивній частині містить 

декілька висновків: 269 рішень містять висновки щодо визнання підтримки 

суб’єктів господарювання такою, що не є державною допомогою; 75 рішень 

містять висновки щодо допустимості державної допомоги для конкуренції і 

стосувалися суми понад 16 млрд грн; 13
15

 рішень містять висновки щодо 

визнання державної допомоги недопустимою для конкуренції і стосувалися 

суми понад 740 млн грн. 

Розмір наданої державної допомоги у 2019 році в Україні, за даними 

центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, становив 3 957,34 млн грн, що за середнім курсом 

Національного банку України за 2019 рік (1 євро = 28,95 грн
16

) становить 

136,70 млн євро. Також, за наданою надавачами державної допомоги 

                                                           
12

 Відповідно до статті 3 Закону. 
13

 Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 420 «Про затвердження переліку послуг, 

що становлять загальний економічний інтерес» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.12.2018 № 1141. 
14

 Частину другу статті 3 доповнено пунктом 3 згідно із Законом № 2481-VIII від 03.07.2018. 
15

 За уточненими даними. 
16

 Відповідно до даних НБУ https://bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/420-2018-%D0%BF/paran9#n9
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/420-2018-%D0%BF/paran9#n9
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1976-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/420-2018-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/420-2018-%D0%BF#Text
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2481-19/paran10#n10
https://bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls
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інформацією, розмір наданої у 2019 році незначної державної допомоги 

становив 553,24 млн грн.
17

 

ВВП України (номінальний)
18

 у 2019 році становив 3 974,56  млрд грн,
19

  

або 137,29 млрд євро. 

Державну допомогу у 2019 році, за отриманими від надавачів даними, 

можна оцінити на рівні 0,11 % ВВП України. 

Чисельність зайнятого населення України працездатного віку
20

 за 2019 рік 

становила 15 894 900 осіб
21

. 

Державну допомогу на кожну зайняту особу працездатного віку у 

2019 році, за наведеними надавачами даними, можна оцінити на рівні 

283,78 грн/особу, або 9,80 євро/особу. 

Середньорічна чисельність наявного населення України за 2019 рік 

становить 42 027 809 осіб
22

.  

Державну допомогу на кожного громадянина України у 2019 році, за 

наведеними даними, можна оцінити на рівні 107,32 грн/особу, або 

3,71  євро/особу. 

2.2. Показники державної допомоги за типами допомоги (за наданою 

надавачами інформацією) 

Інформація від надавачів державної допомоги щодо наданої у 2019 році 

державної допомоги за типами допомоги наведена на рисунку 8. 

Індивідуальна державна допомога
23

 – захід державної допомоги, що 

здійснюється поза межами програми державної допомоги, а також окремі 

заходи державної допомоги, що здійснюються в межах програми державної 

допомоги, але підлягають повідомленню згідно з умовами такої програми та 

цим Законом. 

                                                           
17

 Рішення Комітету про визнання відповідної державної допомоги незначною державною допомогою 

законодавством не передбачено. Надавач державної допомоги самостійно вирішує, чи є така 

державна допомога незначною. 
18

 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 

частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
19

 Офіційний сайт Державної служби статистики України 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/vvpf_kv2019u.htm 
20

 Нижня межа працездатного віку (16 років) встановлена згідно з пунктом 13 частини першої статті 1 

Закону України «Про зайнятість населення» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17). Верхня 

межа встановлюється згідно зі статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/page3).  
21

 Офіційний сайт Державної служби статистики України (Основні показники ринку праці (річні дані) 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/rp/ean/ean_u/arh_osp_rik_u.htm  
22

 Офіційний сайт Державної служби статистики (Чисельність населення (за оцінкою) 

на 1 січня 2020 року та середня чисельність у 2019 році) 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/ds/kn/kn_u/kn1219_u.html 
23

 Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону. 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/vvpf_kv2019u.htm
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/page3
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/rp/ean/ean_u/arh_osp_rik_u.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/ds/kn/kn_u/kn1219_u.html
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Програма державної допомоги
24

 – нормативно-правовий акт або 

сукупність актів, на підставі яких певним категоріям суб’єктів господарювання 

передбачається надання державної допомоги впродовж певного або 

невизначеного періоду у визначеному або невизначеному розмірі. 

 

 
Рис. 8.  Показники державної допомоги за типами допомоги (за наданою 

надавачами інформацією) у 2019 році, млн грн 

 

Протягом 2019 року індивідуальна державна допомога переважала суму 

наданої допомоги за програмами державної допомоги та становила 65% 

загальної суми наданої державної допомоги. За отриманою інформацією, 

індивідуальна державна допомога є в Україні найбільш поширеною. 

2.3. Показники державної допомоги за формами допомоги (за 

наданою надавачами інформацією) 

Інформація від надавачів державної допомоги щодо наданої у 2019 році 

державної допомоги за формами надання державної допомоги наведена 

на рисунку 9. 

 

                                                           
24

 Відповідно до пункту 15 частини першої статті 1 Закону. 
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Рис. 9. Сума державної допомоги за формами допомоги (за наданою 

надавачами інформацією) у структурі державної допомоги 2019 року, млн грн 

 

Найбільш поширеною формою надання державної допомоги у 2019 році є 

субсидія, яка, за наданою надавачами інформацією, становила 19%. Гарантії 

становили 12%, компенсація збитків суб’єктам господарювання – 11%,  

дотації – 4%, фіскальні заходи – 3%,  збільшення державної частки у 

статутному капіталі суб’єктів господарювання – 1%, зменшення фінансових 

зобов’язань суб’єктів господарювання перед фондами загальнообов’язкового 

державного соціального страхування – менше 1%. Інші форми державної 

допомоги становили 49 %. 

2.4. Показники державної допомоги за видами економічної діяльності 

(за наданою надавачами інформацією) 

Інформація від надавачів державної допомоги щодо наданої у 2019 році 

державної допомоги в розрізі видів економічної діяльності наведена на 

рисунку  10. 

3 957,34 

млн грн 
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Рис. 10. Сума державної допомоги за видами  економічної діяльності (за 

наданою надавачами інформацією) у структурі державної допомоги 

2019  року,  млн грн 

Найбільша державна допомога у 2019 році надавалася щодо 

функціонування наземного і трубопровідного транспорту (43%), діяльності у 

сфері творчості, мистецтва та розваг (16%),  авіаційного транспорту (13%), 

обслуговування будинків і територій (11%), діяльності у сфері спорту  (8%), в 

інших галузях (9%). 

Повний перелік наданої державної допомоги за видами економічної 

діяльності у 2019 році наведено в додатку 3 до Звіту. 

2.5. Показники державної допомоги за джерелами фінансування (за 

наданою надавачами інформацією) 

Інформація від надавачів державної допомоги щодо наданої у 2019 році 

державної допомоги за джерелами фінансування наведена на рисунку 11. 

 

3 957,34 

млн грн 
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Рис. 11. Сума державної допомоги за джерелами фінансування (за 

наданою надавачами інформацією) у структурі державної допомоги 

2019  року,  млн грн 

За наданою надавачами державної допомоги інформацією, державна 

допомога у 2019 році за рахунок місцевих бюджетів становила 91% (у тому 

числі: міських бюджетів – 74%, обласних бюджетів – 5%), Державного  

бюджету – 9%. 

2.6. Показники державної допомоги в розрізі регіонів (за наданою 

надавачами інформацією) 

Інформація від надавачів державної допомоги щодо наданої у 2019 році 

державної допомоги в розрізі регіонів наведена в таблиці 3. 
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Таблиця 3 

Сума державної допомоги в розрізі регіонів  

(за наданою надавачами інформацією) у 2019 році 

Регіон            Сума, млн грн 

місто Київ 1 635,19 

Запорізька область 814,03 

Харківська область 630,60 

Донецька область 369,83 

Дніпропетровська область 137,34 

Вся територія України 113,72 

Івано-Франківська область 73,30 

Луганська область 63,83 

Тернопільська область 21,65 

Закарпатська область 13,61 

Рівненська область 11,42 

Вінницька область 10,31 

Львівська область 8,50 

Київська область 7,36 

Волинська область 6,64 

Полтавська область 5,96 

Сумська область 5,44 

Одеська область 5,41 

Черкаська область 4,74 

Херсонська область 3,93 

Кіровоградська область 3,29 

Чернігівська область 2,93 

Миколаївська область 2,85 

Чернівецька область 2,53 

Житомирська область 1,56 

Хмельницька область 1,39 
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2.7. Показники державної допомоги за формою власності (за наданою 

надавачами інформацією) 

Інформація від надавачів державної допомоги щодо наданої у 2019 році 

державної допомоги в розрізі форми власності наведена на рисунку 12. 

 

Рис. 12. Сума державної допомоги за формою власності (за наданою 

надавачами інформацією) у структурі державної допомоги 2019 року, млн грн 

2.8. Показники державної допомоги в розрізі мети (цілі) надання 

державної допомоги  (за наданою надавачами інформацією) 

Інформація від надавачів державної допомоги щодо наданої у 2019 році 

державної допомоги в розрізі мети (цілі) надання державної допомоги наведена 

у таблиці 4. 

Таблиця 4 

Сума державної допомоги в розрізі мети (цілі) надання державної допомоги  

(за наданою надавачами інформацією) у 2019 році 

Мета (ціль) Сума, млн грн  

Сприяння суб’єктам господарювання в окремих 

економічних сферах (зонах) 
1 157,29 

Bиконання загальнодержавних програм розвитку 967,71 

Інше 826,53 

Сприяння окремим видам господарської діяльності за 

умови 
785,74 

Розв’язання соціальних та економічних проблем 

загальнонаціонального характеру 
157,00 

Підтримка та збереження національної культурної 

спадщини 
59,11 

Cприяння соціально-економічному розвитку регіонів 3,97 
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3. Показники незначної державної допомоги 

Надавачі державної допомоги надали інформацію про надану у 2019 році 

незначну державну допомогу
25

 у розмірі 553 237,69 тис. грн. 

Особливістю надання незначної державної допомоги є те, що норми 

Закону не передбачають подання повідомлення Комітету щодо незначної 

державної допомоги, якщо вона не стосується безпосередньо підтримки 

експортних операцій або переважного використання продукції вітчизняного 

виробництва порівняно з імпортованою продукцією
26

 і, відповідно, не 

передбачають рішення Комітету щодо її допустимості/недопустимості для 

конкуренції. Відповідно до частин дев’ятої та десятої статті 9 Закону суб’єкт 

господарювання, який має намір отримати незначну державну допомогу, 

зобов’язаний подати її надавачеві відомості про господарську діяльність, а 

також про всю незначну державну допомогу, отриману ним протягом останніх 

трьох років, її форму та мету, а вимоги до відомостей про господарську 

діяльність суб’єкта господарювання, який має намір отримати державну 

допомогу, визначаються відповідним надавачем державної допомоги з 

урахуванням вимог щодо подання та оформлення повідомлень про нову 

державну допомогу, встановлених Комітетом. Рішення Комітету про визнання 

відповідної державної допомоги незначною державною допомогою 

законодавством не передбачено. Надавач державної допомоги самостійно 

вирішує, чи є така державна допомога незначною. 

3.1. Показники незначної державної допомоги за типами допомоги (за 

наданою надавачами інформацією) 

Інформація від надавачів державної допомоги щодо наданої у 2019 році 

незначної державної допомоги за типами допомоги наведена в таблиці 5. 

Таблиця 5 

Надана  у 2019 році незначна державна допомога за типами допомоги 

Тип державної допомоги Сума, млн грн 

Індивідуальна державна допомога в межах програми 

державної допомоги 
201,67 

Індивідуальна державна допомога поза межами програми 

державної допомоги 
184,63 

Програма державної допомоги 166,94 

                                                           
25

 Відповідно до пункту 9 частини першої статті 1 Закону незначною державною допомогою є 

державна допомога одному суб’єкту господарювання, сукупний розмір якої незалежно від її форми та 

джерел не перевищує за будь-який трирічний період суму, еквівалентну 200 тисячам євро, визначену 

за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на останній 

день фінансового року. 
26 

Пункт 2 частини третьої статті 9 Закону. 



32 

3.2. Показники незначної державної допомоги за формами допомоги 

(за наданою надавачами інформацією) 

Інформація від надавачів державної допомоги щодо наданої у 2019 році 

незначної державної допомоги за формами надання державної допомоги 

наведена в таблиці 6. 

Таблиця 6 

Надана у 2019 році незначна державна допомога за формами надання 

(за наданою надавачами інформацією) 

Форма надання державної допомоги Сума, млн грн 

Інша форма  203,96 

Субсидія 114,54 

Гарантії 96,31 

Дотація 50,48 

Компенсація збитків суб’єктам господарювання 22,85 

Фіскальні заходи, інший захід 14,35 

Збільшення державної частки у статутному капіталі суб’єктів 

господарювання 
14,17 

Надання суб’єктам господарювання послуг за цінами нижче 

ринкових  
13,24 

Кредит на пільгових умовах 12,74 

Грант 5,35 

Обслуговування кредитів за пільговими тарифами 2,74 

Відшкодування збитків 2,50 

Зменшення фінансових зобов’язань суб’єктів господарювання 

перед фондами загальнообов’язкового державного соціального 

страхування 

0,01 
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3.3. Показники незначної державної допомоги в розрізі регіонів  

(за наданою надавачами інформацією) 

Інформація від надавачів державної допомоги щодо наданої у 2019 році 

незначної державної допомоги в розрізі регіонів наведена на  рисунку 13. 

 
Рис. 13. Надана  у 2019 році незначна державна допомога в розрізі 

регіонів (за наданою надавачами інформацією) 

 

3.4. Показники незначної державної допомоги за формою власності 

(за наданою надавачами інформацією) 

Інформація від надавачів державної допомоги щодо наданої у 2019 році 

незначної державної допомоги за формою власності наведена на рисунку 14. 

 

 

Рис. 14. Надана  у 2019 році незначна державна допомога  за формою 

власності (за наданою надавачами інформацією) 
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3.5. Показники незначної  державної допомоги в розрізі мети (цілі) 

надання державної допомоги  (за наданою надавачами інформацією) 

 

Інформація від надавачів державної допомоги щодо наданої у 2019 році 

незначної державної допомоги в розрізі мети (цілі) надання державної 

допомоги наведена у таблиці 7. 

Таблиця 7 

Надана  у 2019 році незначна державна допомога в розрізі мети (цілі)  

надання державної допомоги (за наданою надавачами інформацією) 

Мета (ціль) Сума, млн грн 

Інше  267,12 

Виконання загальнодержавних програм розвитку 133,00 

Розв’язання соціальних та економічних проблем 

загальнонаціонального характеру 
59,97 

Сприяння окремим видам господарської діяльності 51,77 

Сприяння соціально-економічному розвитку регіонів 21,67 

Сприяння суб’єктам господарювання 17,18 

Підтримка та збереження національної культурної спадщини 2,54 

3.6. Показники незначної державної допомоги за джерелами 

фінансування (за наданою надавачами інформацією) 

Інформація від надавачів державної допомоги щодо наданої незначної 

державної допомоги за джерелами фінансування наведена у таблиці  8. 

Таблиця 8  

Надана у 2019 році незначна державна допомога за джерелами 

фінансування (за наданою надавачами інформацією) 

Джерело фінансування Сума, млн грн 

Місцеві ресурси. Кошти бюджетів міст (у тому числі районів у 

містах) 
288,52 

Ресурси держави 68,65 

Місцеві ресурси. Кошти обласних бюджетів 50,96 

Місцеві ресурси. Інші кошти, що є у власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст, районів у містах 
40,18 

Місцеві ресурси. Кошти районних бюджетів 39,69 

Місцеві ресурси. Кошти бюджетів сіл, їх об’єднань 20,76 

Місцеві ресурси. Кошти бюджетів селищ 17,39 

Місцеві ресурси. Земля, що є у власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст, районів у містах 
8,44 

За рахунок державних та/або комунальних підприємств 7,22 

Місцеві ресурси. Інше 6,29 

Інше 3,42 

Місцеві ресурси. Рухоме і нерухоме майно, що є у власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах 
1,72 
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3.7. Показники незначної  державної допомоги в розрізі категорії 

надання державної допомоги  (за наданою надавачами інформацією) 

Інформація від надавачів державної допомоги щодо наданої у 2019 році 

незначної державної допомоги в розрізі категорії надання державної допомоги 

наведена у таблиці 9. 

Таблиця 9 

Надана у 2019 році незначна державна допомога в розрізі категорії  

надання державної допомоги (за наданою надавачами інформацією) 

Категорія надання державної допомоги  Сума, млн грн 

Інше 338,48 

Допомога на підтримку окремих галузей економіки. Інше 48,48 

Підтримка середнього та малого підприємництва 46,78 

Допомога для забезпечення розвитку регіонів 33,30 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 29,45 

Допомога на відновлення платоспроможності та реструктуризацію 

суб’єктів господарювання 
15,63 

Наземний і трубопровідний транспорт 14,46 

Інший пасажирський наземний транспорт 4,91 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 4,11 

Допомога на працевлаштування окремих категорій працівників та 

створення нових робочих місць 
4,00 

Тимчасове розміщування й організація харчування 2,75 

Надання інформаційних послуг 2,44 

Виробництво машин і устаткування 2,44 

Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення 2,02 

Авіаційний транспорт 1,44 

Роздрібна торгівля 1,43 

Телекомунікації (електрозв'язок) 0,99 

Допомога на захист навколишнього природного середовища 0,13 

 

4. Показники державної підтримки комунальних та державних 

підприємств 

Протягом 2019 року Комітетом у сфері державної допомоги прийнято  

290 рішень Комітету, що стосувалися державної підтримки комунальних та 

державних підприємств, 34 рішення було прийнято щодо підтримки 

конкретних приватних підприємств, суб’єктів господарювання незалежно від 

форми власності тощо (див. рис. 15). 
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Рис. 15. Отримувачі державної допомоги за формами власності 

відповідно до прийнятих Комітетом рішень у 2019 році 
 

Рішення Комітету як Уповноваженого органу з питань державної 

допомоги суб’єктам господарювання стосувалися підтримки / державної 

допомоги комунальних та державних підприємств на загальну  

суму 136 551,47 млн грн, у тому числі: 

- не є державною допомогою – 114 558,0 млн грн; 

- допустима державна допомога – 16 587,71 млн грн; 

- недопустима державна допомога – 741,25 млн грн; 

- державна підтримка, обсяг якої не розподілено за видами, –  

4 664,51 млн грн (див. рис. 16). 

 

 
Рис. 16. Обсяг державної підтримки / державної допомоги відповідно до рішень 

Комітету, що стосуються комунальних та державних підприємств 

 

Більшість із 290 рішень Комітету, що стосуються підтримки комунальних 

та державних підприємств, а саме 125 рішень, стосувалися сфери благоустрою 

(утримання парків, вулично-дорожньої мережі, мереж зовнішнього освітлення, 

ритуальних служб тощо); інші рішення ‒ розвитку сфери транспорту (авто-, 

електротранспорт, водний транспорт, пасажирські перевезення тощо) –  

89,5% 

10,5% 

Комунальні та державні 

підприємства 

Приватні підприємства; 

суб’єкти господарювання 

незалежно від форми 

власності 
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35 рішень; утримання та реконструкції мереж водопостачання, водовідведення, 

теплових мереж – 17 рішень; культури та спорту – 34 рішення; сфери охорони 

здоров’я – 6 рішень; поводження з твердими побутовими відходами – 7 рішень; 

розвитку міста, житлово-комунального господарства (крім сфери поводження з 

побутовими відходами); розвиток міста, житлово-комунального господарства, 

здійснення енергоефективних заходів – 26 рішень; інше (розвиток освіти, 

виробництво дитячого харчування на молочній основі, рятування життя людей 

на водних об’єктах, будівництво об’єктів соціальної інфраструктури, 

забезпечення охорони, правопорядку та публічної безпеки у сфері благоустрою 

тощо) ‒ 40 рішень (13,79%) (див. рис. 17).  

 
 

Рис. 17. Структура прийнятих рішень Комітету, що стосуються 

комунальних та державних підприємств, у 2019 році за сферами підтримки 

 

Разом із цим відповідно до розпорядження Комітету № 43-рп  

від 28.12.2015, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2016  

за № 140/28270, затверджено Порядок, форми та вимоги щодо подання 

Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну 

допомогу суб’єктам господарювання (зі змінами) (далі ‒ Порядок). Відповідно 

до пункту 3 Порядку щодо державної допомоги, стосовно якої Уповноважений 

орган прийняв рішення про допустимість такої допомоги для конкуренції та 

строк дії якої ще не завершився, надавачі державної допомоги надають 

Уповноваженому органу інформацію про таку чинну державну допомогу. Так, 

згідно з інформацією, наданою надавачами в рамках вимог зазначеного 

Порядку, у 2019 році комунальним підприємствам надано державної допомоги 

на суму 3 433,34 млн грн. 
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5. Висновки та напрями, що потребують уваги 

Щорічний звіт складено на основі інформації про державну допомогу 

суб’єктам господарювання, надану у 2019 році, що надійшла до 

Антимонопольного комітету  України від центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які є надавачами 

державної допомоги. 

 Разом із тим результатом аналізу наявної в Комітеті інформації є 

необхідність підвищення обізнаності надавачів державної допомоги та 

виконання ними норм законодавства у сфері державної допомоги. 

Висновки 

1. В Україні створена й функціонує система моніторингу і контролю 

державної допомоги та контролю за допустимістю державної допомоги для 

конкуренції.  

Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» 

встановлює правові та інституційні принципи здійснення моніторингу та 

контролю державної допомоги, однак має рамковий характер. Крім того, під 

час вжиття Комітетом заходів із практичної реалізації в Україні системи 

моніторингу та контролю державної допомоги було виявлено низку недоліків 

зазначеного Закону, які стосуються, зокрема, не повної відповідності Закону 

acquis ЄС, недосконалості процесуальних процедур, а також інституційного 

забезпечення здійснення моніторингу та контролю державної допомоги. 

Комітет продовжує роботу щодо удосконалення Закону України «Про 

державну допомогу суб’єктам господарювання». Триває комплексна робота над 

новою редакцією цього Закону з урахуванням пропозицій Проекту технічної 

допомоги ЄС, яка буде продовжуватися у 2020 році. 

2. Працівники профільного департаменту Комітету проводять значну 

роботу в частині адвокатування системи моніторингу та контролю державної 

допомоги, завдяки чому загалом ситуація щодо обізнаності органів влади, 

отримувачів у сфері державної допомоги покращується. Оскільки ця робота є 

довготривалою та комплексною, Комітет продовжує  підвищення загального 

рівня обізнаності суспільства щодо інституту державної допомоги суб’єктам 

господарювання.  

У 2019 році за результатами розгляду повідомлень про нову державну 

допомогу дещо зменшилася кількість рішень Комітету  про визнання підтримки 

суб’єкта господарювання такою, що не є державною допомогою відповідно до 

Закону (якщо у 2018 році таких рішень було 94,1% від загальної кількості 

рішень, прийнятих по суті, то у 2019 році – 83%). Зменшення кількості таких 

рішень може свідчити про підвищення обізнаності надавачів державної 
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допомоги  внаслідок проведення працівниками Комітету роз’яснювальної 

роботи, семінарів, консультацій тощо. 

4. Під час формування щорічного бюджету України необхідним є 

дотримання надавачами державної допомоги вимог частини четвертої статті 35 

Бюджетного кодексу України. 

5. Більшість рішень Комітету у 2019 році стосувалася підтримки 

комунальних підприємств – 84% від загальної кількості рішень про надання 

державної допомоги. У 2018 році кількість таких рішень становила близько 

60%. 

Разом із тим наявна низка рішень Комітету про визнання державної 

допомоги недопустимою для конкуренції, припинення та повернення такої 

допомоги, що зумовлені недотриманням відповідними органами місцевого 

самоврядування норм законодавства, зокрема, щодо проведення конкурсів для 

делегування функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, 

інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, 

а також щодо визначення виконавців відповідних комунальних послуг. 

 

Враховуючи здійснений аналіз та практичну роботу Комітету протягом 

2019 року, можна виділити такі пріоритетні напрями, що потребують уваги  

у 2020 році на шляху становлення ефективної системи державної допомоги: 

- прийняття рішень відповідно до Закону України «Про державну 

допомогу субєктам господарювання» за результатами розгляду повідомлень 

про нову державну допомогу; 

- удосконалення нормативного регулювання сфери державної допомоги; 

- забезпечення інформування Європейської Комісії щодо надання 

державної допомоги в Україні згідно з вимогами Угоди про асоціацію; 

- надання роз’яснень з питань застосування законодавства у сфері 

державної допомоги; 

- проведення різноманітних заходів з метою постійного підвищення 

обізнаності у сфері державної допомоги її надавачів та отримувачів. 

Перелік додатків  

Додаток 1. Рішення Комітету про допустимість державної допомоги для 

конкуренції, що прийняті у 2019 році. 

Додаток 2. Рішення Комітету про недопустимість державної допомоги 

для конкуренції, що прийняті у 2019 році. 

Додаток 3. Сума наданої державної допомоги за видами економічної 

діяльності (за наданою надавачами інформацією) у 2019 році. 



Додаток 1  

до Звіту 

(пункт  1.4) 

 Рішення Комітету про допустимість державної допомоги для конкуренції, що прийняті у 2019 році 

№

п/п 

Назва надавача 

ДД 

ОВВ/ 

ОМС 

Назва отримувача ДД Тип ДД 

(програма/ 

індивіду-

альна) 

Регіон Діяльність, 

на яку 

виділяються 

ресурси 

Сума 

допустимої 

державної 

допомоги,  

тис. грн. 

 

Номер 

рішен-

ня  

 

Дата 

рішення 

КП 

1 Управління 

культури, 

національностей та 

релігій Київської 

обласної державної 

адміністрації 

 

ОВВ Комунальне підприємство Київської 

обласної ради «Київський 

академічний обласний музично-

драматичний театр ім. 

П.К.Саксаганського» 

Індивіду-

альна 

Київська 

обл. 

Культурно-

освітня 

88 644,1 20 

 

17.01.2019 КП 

2 Міністерство молоді 

та спорту України 

 

ОВВ Бази олімпійської підготовки, які 

отримують фінансову підтримку з 

державного бюджету 

Програма 

чинна 

 

Україна Спорт 359 890,4 25 

 

22.01.2019  

3 Міністерство молоді 

та спорту України 

 

ОВВ Бази паралімпійської та 

дефлімпійської підготовки, які 

отримують фінансову підтримку з 

державного бюджету 

Програма 

чинна 

 

Україна Спорт 462 211,1 26 22.01.2019  
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4 Департамент 

забезпечення 

ресурсних платежів  

Сумської міської 

ради 

ОМС Суб’єкти малого і середнього 

підприємництва 

Програма 

(чинна) 

 

Сумська 

обл. 

- 3 000,0 49 22.01.2019  

5 Державна служба 

зайнятості 

(Центральний 

апарат) 

 

ОВВ Суб’єкти господарювання 

(роботодавці), які працевлаштовують 

зареєстрованих безробітних з числа 

внутрішньо перемішених осіб, 

незалежно від їх форми власності та 

підпорядкування 

Програма 

(чинна) 

Україна - Не визначена 63 30.01.2019  

6 Державна служба 

зайнятості 

(Центральний 

апарат) 

 

ОВВ Суб’єкти господарювання 

(підприємства), незалежно від їх 

форми власності та підпорядкування, 

діяльність яких пов’язана з 

виробництвом продукції  

Програма 

(чинна) 

Україна - Не визначена 64 

 

31.01.2019  

7 Державна служба 

зайнятості 

(Центральний 

апарат) 

 

ОВВ  Програма 

(чинна) 

Україна - Не визначена 65 31.01.2019  

8 Державна служба 

зайнятості 

(Центральний 

апарат) 

 

ОВВ Суб’єкти господарювання 

(роботодавці), крім бюджетних, 

комунальних та неприбуткових 

організацій, які забезпечують 

перепідготовку або підвищення 

кваліфікації працівників 

Програма 

(чинна) 

Україна - Не визначена 66 

 

31.01.2019  

9 Державна служба 

зайнятості 

(Центральний 

апарат) 

 

ОВВ Суб’єкти господарювання 

(роботодавці), крім бюджетних, 

комунальних та неприбуткових 

організацій, 

Програма 

(чинна) 

Україна - Не визначена 67 

 

31.01.2019  
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10 Державна служба 

зайнятості 

(Центральний 

апарат) 

ОВВ Суб’єкти господарювання 

(роботодавці) незалежно від їх 

форми власності та підпорядкування 

Програма 

(чинна) 

Україна - Не визначена 68 31.01.2019  

11 Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України 

(Міненерговугілля) 

ОВВ Державні вугледобувні підприємства Програма 

чинна 

Україна Вугледобу-

вання 

1 500 000,0 

(на 2018 рік) 

86 06.02.2019  

12 Сумська міська рада 

(Департамент 

забезпечення 

ресурсних платежів 

Сумської МР) 

 

ОМС Фізичні та юридичні особи Програма 

чинна 

Сумська 

обл.  

(м. Суми) 

- Не визначена 105 13.02.2019  

13 Міністерство молоді 

та спорту України 

(Мінмолодьспорту) 

 

ОВВ Бази олімпійської, паралімпійської та 

дефлімпійської підготовки 

Програма 

(чинна) 

Україна Спорт Не визначена 129 27.02.2019  
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14 Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України 

(Міненерговугілля) 

 

ОВВ Державні вугледобувні та 

вуглепереробні підприємства, на 

яких (на відокремлених підрозділах 

яких) здійснюються заходи з їх 

підготовки до ліквідації;  

Державні підприємства, на які 

покладено функції замовника з 

виконання робіт і заходів із ліквідації 

вугледобувних та вуглепереробних 

підприємств;  

Державні підприємства, на які 

покладено функції з утримання 

водовідливних комплексів, 

будівництво  й реконструкція яких 

були передбачені проектами 

ліквідації шахт 

Програма 

чинна 

Україна Вугільна Визначається 

відповідно до 

паспорта 

бюджетної 

програми на 

відповідний рік 

132 27.02.2019  

15 Департамент 

охорони культурної 

спадщини 

виконавчого органу 

Київської міської 

ради (КМДА) 

 

ОМС Комунальна установа «Київський 

науково-методичний центр по 

охороні, реставрації та 

використанню пам’яток історії, 

культури і заповідних територій»  

Індивіду-

альна 

м. Київ Збереження 

об’єктів 

культурної 

спадщини 

155 386,3 144 07.03.2019 КП 

16 Криворізька міська 

рада 

 

ОМС Суб’єкти малого підприємництва 

першої та другої групи платників 

єдиного податку 

Програма 

чинна 

Дніпропе-

тровська 

обл. 

(м. Кривий 

Ріг) 

- Не визначена 146 07.03.2019  
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17 Департамент 

культури 

виконавчого органу 

Київської міської 

ради (КМДА) 

 

ОМС Театрально-видовищний заклад 

культури «Київський академічний 

театр ляльок»  

та ще 28 театральних закладів 

м. Києва 

 

Індивіду-

альна 

м. Київ Культура 1 286 563,8 160 14.03.2019 КП 

18 Управління 

культури і туризму 

Харківської обласної 

державної 

адміністрації 

 

ОВВ Обласне комунальне підприємство 

«Харківський державний 

академічний театр ляльок ім. 

В.А.Афанасьєва; 

Комунальне підприємство 

«Харківська обласна філармонія»; 

Харківське обласне комунальне 

підприємство «Молодіжний 

академічний симфонічний оркестр 

«Слобожанський»; 

Комунальне підприємство 

Харківської обласної ради «Великий 

академічний слобожанський 

ансамбль пісні і танцю» 

Індивіду-

альна 

Харківська 

обл. 

Культура 569 050,1 169 

 

14.03.2019 КП 

19 Миколаївська міська 

рада 

 

ОМС Суб’єкт господарювання (керуюча 

компанія), яка обирається за 

результатами проведення конкурсу 

відповідно до Закону України «Про 

індустріальні парки» 

Програма Миколаїв-

ська обл. 

- 77 505,0 170 

 

20.03.2019  

20 Державне 

управління справами 

 Державне підприємство 

«Національний центр ділового та 

культурного співробітництва 

«Український дім» 

Індивіду-

альна 

м. Київ Культура, 

мистецтво 

727 519,0 220 

 

 

10.04.2019  
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21 Відділ з питань 

культури, сім’ї, 

молоді, спорту та 

туризму 

Дружківської 

міської ради 

 

ОМС Комунальне підприємство 

«Дружківський міський парк 

культури та відпочинку» 

Дружківської міської ради 

Індивіду-

альна 

Донецька 

обл.  

Культура 5 992,7 243 

 

18.04.2019 КП 

22 Департамент 

культури і туризму 

Запорізької міської 

ради 

 

ОМС Комунальний заклад 

«Кіноконцертний зал ім. 

О.Довженка» 

Індивіду-

альна 

Запорізька 

обл.  

Культура 12 697,5 245 

 

18.04.2019 КП 

23 Криворізька міська 

рада 

 

ОМС Юридичні особи Програма 

(чинна) 

Дніпропе-

тровська 

обл. 

(м. Кривий 

Ріг)  

- Не визначена 246 

 

18.04.2019  

24 Мукачівська міська 

рада 

 

ОМС Комунальні підприємства і 

організації (установи, заклади), 

засновником яких є Мукачівська МР, 

державні організації (установи, 

заклади) 

Програма 

(чинна) 

Закарпат-

ська обл. 

(м. Мука-

чево)  

Перелік видів 

діяльності 

зазначено у 

рішенні 

Не визначена 270 

 

22.04.2019 КП 

25 Департамент у 

справах сім’ї, молоді 

та спорту 

Виконавчого 

комітету Харківської 

міської ради 

 

ОМС Комунальне підприємство 

«Харківський Палац спорту» 

  

Індивіду-

альна 

(чинна) 

Харківська 

обл. 

(м. Харків)  

Спорт 183 174,1 

 

276 

 

24.04.2019 КП 
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26 Управління  у 

справах молоді та 

спорту Харківської 

обласної державної 

адміністрації 

 

ОВВ Комунальне підприємство 

«Обласний спортивний комплекс 

«Металіст» 

  

Індивіду-

альна 

(чинна) 

Харківська 

обл. 

Спорт 114 986,5 293 

 

26.04.2019 КП 

27 Моршинська міська 

рада 

 

ОМС Суб’єкти господарювання державної 

та комунальної форми власності 

  

Програма 

(чинна) 

Львівська 

обл. 

(м. 

Моршин)  

- Не визначена 309 

 

03.05.2019 КП 

28 

 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

Вінницької міської 

ради 

 

ОМС Комунальне унітарне підприємство 

«ЕкоВін» 

  

Індивіду-

альна 

Вінницька 

обл. 

(м. 

Вінниця)  

Поводження з 

побутовими 

відходами 

(крім послуг із 

вивезення 

побутових 

відходів) 

92 978,7 310 

 

06.05.2019 КП 

29 Департамент у 

житлово-

комунальної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київської міської 

ради (КМДА) 

ОМС Комунальне підприємство «Водно-

інформаційний центр» виконавчого 

органу Київської міської ради 

  

Індивіду-

альна 

 

м. Київ Культура 19 837,8 324 

 

08.05.2019 КП 

30 Рівненська міська 

рада 

 

ОМС Комунальні підприємства і 

організації (установи, заклади), 

засновником яких є Рівненська МР, 

державні організації (установи, 

заклади) 

Програма 

(чинна) 

Рівненська 

обл.  

(м. Рівне) 

- Не визначена 328 

 

08.05.2019 КП 



47 

Продовження додатка 1 
31 Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України 

(Міненерговугілля) 

 

ОВВ Державні вугледобувні підприємства Програма 

чинна 

Україна Вугледобу-

вання 

100 000,0 

(на 2018 рік) 

330 

 

14.05.2019  

32 Міністерство 

економічного 

розвитку і торгівлі 

України 

 

ОВВ Державне підприємство 

«Всеукраїнський державний 

науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології, 

сертифікації та захисту прав 

споживачів»,  Національний 

науковий центр «Інститут 

метрології» та ще 26 державних 

підприємств, перелічених у рішенні 

Індивіду-

альна 

Україна Стандартиза-

ція, 

метрологія, 

технічне 

регулювання 

990 000,0 334 

 

15.05.2019  

33 Департамент спорту, 

сім’ї та молоді 

Запорізької міської 

ради 

 

ОМС Комунальне підприємство «Міський 

футбольний клуб «Металург» 

Індивіду-

альна 

Запорізька 

обл. 

Спорт 77 611,4 

 

335 

 

15.05.2019 КП 

34 Державна судова 

адміністрація 

України 

 

 Державне підприємство «Санаторно-

курортний лікувальний центр 

«Шкло» 

Індивіду-

альна 

Україна Санаторно-

курортне 

лікування 

38 605,9 336 

 

15.05.2019  

35 Вінницька міська 

рада 

 

ОМС Комунальне підприємство 

«Центральний міський стадіон»; 

суб’єкти господарювання 

Індивідуаль-

на 

Вінницька 

обл.  

- Не визначена 361 

 

28.05.2019 КП 
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36 Управління 

культури і туризму 

Харківської обласної 

державної 

адміністрації 

 

ОВВ Обласний комунальний заклад 

«Харківський театр для дітей та 

юнацтва»; 

Комунальний заклад «Харківський 

академічний російський 

драматичний театр ім. 

О.С.Пушкіна»; 

Обласний комунальний заклад 

«Харківський державний 

академічний український 

драматичний театр ім. 

Т.Г.Шевченка»; 

Обласний комунальний заклад 

«Харківський академічний театр 

музичної комедії»  

Індивіду-

альна 

Харківська 

обл.  

Культура, 

Мистецтво 

323 953,4 418 

 

11.06.2019 КП 

37 Департамент 

охорони здоров’я  

Харківської міської 

ради 

 

ОМС Комунальне підприємство «Міська 

молочна фабрика-кухня дитячого 

харчування» 

Індивіду-

альна, чинна 

Харківська 

обл.  

(м. Харків) 

Виробництво 

дитячого 

харчування на 

молочній 

основі для 

дітей до 2 

років. 

65 446,8 420 

 

11.06.2019 КП 

38 Департамент 

культури 

виконавчого органу 

Київської міської 

ради (КМДА) 

 

ОМС Державне підприємство «Державний 

академічний оркестр «РадіоБенд 

Олександра Фокіна»; 

Державне підприємство «Державний 

академічний естрадно-сімфонічний 

оркестр України» 

Індивіду-

альна 

м. Київ Культура 64 413,1 425 

 

13.06.2019  
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39 Міністерство 

соціальної політики 

України 

(Мінсоцполітики) 

 

ОВВ Роботодавці, які працевлаштовують 

особу з інвалідністю; 

Підприємства громадських 

організацій осіб з інвалідністю 

Програма  

чинна 

Україна - Не визначена 426 

 

13.06.2019  

40 Міністерство 

соціальної політики 

України 

(Мінсоцполітики) 

 

ОВВ Підприємства, які засновані 

громадськими організаціями осіб з 

інвалідністю, на яких працює понад 

50 відсотків осіб з інвалідністю 

Програма 

чинна 

Україна - Не визначена 427 

 

13.06.2019  

41 Виконавчий комітет 

Сумської міської 

ради 

 

ОМС Комунальне підприємство Сумської 

міської ради «Електроавтотранс» 

Індивіду-

альна 

Сумська 

обл.  

(м. Суми) 

Перевезення 

пасажирів 

автобусами 

137 900,0 437 

 

19.06.2019 КП 

42 Департамент 

житлово-

комунального 

господарства 

Чернівецької міської 

ради 

 

ОМС Міське комунальне підприємство 

«Чернівціспецкомунтранс» 

Індивіду-

альна 

Чернівецька 

обл.  

(м. 

Чернівці) 

Послуги із 

захоронення 

побутових 

відходів 

16 900,0 465 

 

27.06.2019 КП 

43 Управління 

культури і туризму 

Донецької обласної 

державної 

адміністрації 

 

ОВВ Обласне комунальне підприємство 

«Центр кіномистецтва і культури» 

Індивіду-

альна 

Донецька 

обл.  

Культура 22 600,9 498 

 

16.07.2019 КП 
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44 Управління 

транспорту, 

комунікацій та 

зв’язку 

Тернопільської 

міської ради 

 

ОМС Комунальне підприємство 

«Тернопільелектротранс» 

Індивіду-

альна 

Терно-

пільська 

обл. 

Міські 

перевезення 

пасажирів 

автобусами; 

Капітальний 

ремонт 

причалів 

22 101,0 499 

 

16.07.2019 КП 

45 Департамент 

масових комунікацій 

Харківської обласної 

державної 

адміністрації 

 

ОВВ Комунальне підприємство 

«Регіональний інформаційний центр 

Харківської обласної ради 

Індивіду-

альна 

Харківська 

обл.  

Видавництво 

та культура 

7 495,7 503 

 

25.07.2019 КП 

46 Сумська міська рада 

 

ОМС Суб’єкти господарювання Програма Сумська 

обл. 

(м. Суми) 

- Не визначена 535 

 

01.08.2019  

47 Управління з питань 

транспортного 

забезпечення та 

зв’язку Запорізької 

міської ради 

 

ОМС Запорізьке комунальне підприємство 

міського електротранспорту 

«Запоріжелектротранс»  

Індивіду-

альна 

Запорізька 

обл.  

(м. Запо-

ріжжя) 

Перевезення 

пасажирів 

автобусами 

293 704,2 548 

 

08.08.2019 КП 

48 Запорізька міська 

рада 

 

ОМС Суб’єкти господарювання – суб’єкти 

малого підприємництва першої та 

другої групи платників єдиного 

податку 

Програма 

чинна 

Запорізька 

обл. 

(м. Запо-

ріжжя)  

- Не визначена 557 

 

13.08.2019  
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49 Департамент 

культури 

виконавчого органу 

Київської міської 

ради (КМДА) 

 

ОМС Комунальне підприємство 

виконавчого органу Київської 

міської ради (КМДА) 

«Київкінофільм» 

Індивіду-

альна 

м. Київ Культура 281 033,3 558 

 

13.08.2019 КП 

50 Департамент 

транспортної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київської міської 

ради (КМДА) 

 

ОМС Комунальне підприємство 

«Київський метрополітен» 

Індивіду-

альна 

м. Київ Перевезення 

пасажирів 

міським 

електротрансп

ортом 

(метрополіте-

ном) 

973 708,1 559 

 

13.08.2019 КП 

51 Департамент 

транспортної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київської міської 

ради (КМДА) 

 

ОМС Комунальне підприємство 

«Київтранспарксервіс» 

Індивіду-

альна 

м. Київ Створення та 

впровадження 

автоматизо-

ваної системи 

контролю 

оплати 

паркування 

105 884,0 575 

 

29.08.2019 КП 

52 Департамент 

транспортної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київської міської 

ради (КМДА) 

 

ОМС Комунальне підприємство 

«Київпастранс» 

Індивіду-

альна 

м. Київ Перевезення 

пасажирів 

автомобільним 

транспортом у 

м. Києві 

2 572 912,8 576 

 

29.08.2019 КП 
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53 Шевченківська 

районна у місті 

Києві державна 

адміністрація 

 

ОВВ Комунальне підприємство 

«Спортивний комплекс «Старт» 

Індивіду-

альна 

м. Київ Фізкультурно-

оздоровча, 

спорт 

3 000,0 578 

 

02.09.2019 КП 

54 Департамент 

культури та туризму 

Одеської міської 

ради 

 

ОМС ТОВ «Український кінофестиваль» Індивіду-

альна 

Одеська 

обл.  

Культура 2 429,9 580 

 

02.09.2019  

55 Маріупольська 

міська рада 

 

ОМС Комунальне підприємство 

«Маріупольське трамвайно-

тролейбусне управління» 

Індивіду-

альна 

Донецька 

обл.  

(м.Марі-

уполь) 

Послуги 

громадського 

транспорту 

305 670,5 

(11 047 000 євро 

*27,67) 

 

581 

 

02.09.2019 КП 

56 Управління з 

розвитку міського 

господарства 

військово-цивільної 

адміністрації міста 

Авдіївка Донецької 

області 

 

ОВВ Комунальне підприємство Авдіївське 

трамвайно-тролейбусне управління 

Індивіду-

альна 

Донецька 

обл.  

(м.Авді-

ївка) 

Перевезення 

пасажирів 

автобусним 

транспортом 

6 092,4 636 

 

19.09.2019 КП 

57 Державне агентство 

України з питань 

кіно 

 

ОВВ Державне підприємство 

«Національний центр Олександра 

Довженка» 

Індивіду-

альна 

Україна Культура 25 000,0 637 

 

19.09.2019  
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58 Відділ з питань 

культури, сім’ї, 

молоді, спорту та 

туризму 

Дружківської 

міської ради 

 

ОМС Комунальне підприємство 

«Дружківський парк культури та 

відпочинку» Дружківської міської 

ради 

Індивіду-

альна 

Донецька 

обл.  

(м.Друж-

ківка) 

Культура 5 028,3 679 

 

03.10.2019 КП 

59 Виконавчий комітет 

Южненської міської 

ради Одеської 

області 

 

ОМС Комунальне підприємство 

Южненська міська студія 

телебачення «МИГ» 

Індивіду-

альна 

Одеська 

обл.  

(м.Южне) 

Послуги 

громадського 

мовлення 

7 971,3 680 

 

03.10.2019 КП 

60 Енергодарська 

міська рада 

 

ОМС Комунальне підприємство «Міська 

молочна кухня» 

Індивіду-

альна 

Запорізька 

обл.  

(м. Енер-

годар) 

Виробництво 

дитячого 

харчування на 

молочній 

основі 

3 251,72 696 

 

10.10.2019 КП 

61 Міністерство 

економічного 

розвитку і торгівлі 

України  

(Мінекономроз-

витку) 

 

ОВВ Державна установа «Офіс з 

просування експорту України» 

Індивіду-

альна 

Україна Експортний 

консалтинг; 

Організація 

навчального 

процесу та 

тренінгів для 

експортерів 

24 633,5 720 

 

04.11.2019 КП 
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62 Управління 

культури 

виконавчого 

комітету 

Криворізької міської 

ради 

 

ОМС Комунальне підприємство 

«Криворізький академічний театр 

музично-пластичних мистецтв 

«Академія руху» Криворізької 

міської ради; 

Комунальне підприємство 

«Криворізький міський театр 

ляльок» Криворізької міської ради; 

 Комунальне підприємство 

«Криворізький академічний міський 

театр драми та музичної комедії 

імені Т. Шевченка»  

Індивіду-

альна 

Дніпропе-

тровська 

обл. 

 

Культура 185 240,9 724 

 

04.11.2019 КП 

63 Управління 

культури 

Виконавчого 

комітету 

Полтавської міської 

ради 

 

ОМС Комунальне підприємство «Палац 

дозвілля» 

Індивіду-

альна 

Полтавська 

обл. 

Культура 24 452,2 765 21.11.2019 КП 

64 Департамент 

транспортної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київської міської 

ради (КМДА) 

 

ОМС Комунальне підприємство 

«Київпастранс» 

Індивіду-

альна 

м. Київ Послуги 

громадського 

транспорту 

3 539 901,7 

 

767 21.11.2019 КП 

65 Фінансове 

управління 

Уманської міської 

ради 

 

ОМС Уманське комунальне підприємство 

«Уманьтеплокомуненерго» 

Індивіду-

альна 

Черкаська 

обл. 

Послуги тепло-

постачання 

16 770,0 772 27.11.2019 КП 
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66 Запорізька міська 

рада та Управління з 

питань 

транспортного 

забезпечення та 

зв’язку Запорізької 

міської ради 

 

ОМС Комунальне підприємство 

«Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 

Індивіду-

альна 

Запорізька 

обл. 

 1 063 840,0 773 27.11.2019 КП 

67 Департамент 

транспортної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київської міської 

ради (КМДА) 

 

ОМС Комунальне підприємство 

«Київський метрополітен» 

Індивіду-

альна 

м. Київ  1 800 000,0 774 27.11.2019 КП 

68 Сєвєродонецька 

міська рада 

 

ОМС Комунальне підприємство 

«Сєвєродонецьке тролейбусне 

управління» 

Індивіду-

альна 

Луганська 

обл.  

 40 000,0 775 27.11.2019 КП 

69 Відділ комунального 

господарства 

Краматорської 

міської ради 

ОМС Комунальне автотранспортне 

підприємство 052810 

Індивіду-

альна 

Донецька 

обл.  

 10 900,0 816 12.12.2019 КП 

70 Мінекономіки 

України 

 

ОВВ Державне підприємство «Луцький 

ремонтний завод «Мотор» 

Індивіду-

альна 

Волинська 

обл. 

 Не визначена 836 19.12.2019  
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71 Мінекономіки 

України 

ОВВ Публічне акціонерне товариство 

«МОТОР СІЧ»; 

Відокремлений підрозділ 

Запорізький машинобудівний завод 

ім. В.І. Омельченка публічного 

акціонерного товариства «МОТОР 

СІЧ» 

Індивіду-

альна 

Запорізька 

обл.  

 Не визначена 837 19.12.2019  

72 Закарпатська 

обласна рада 

ОМС Закарпатське обласне комунальне 

підприємство «Міжнародний 

аеропорт Ужгород» 

Індивіду-

альна 

Закарпатсь

ка обл.  

 29 027,2 843 24.12.2019 КП 

73 Департамент 

транспортної 

інфраструктури 

виконавчого органу 

Київської міської 

ради (КМДА) 

ОМС Комунальне підприємство 

«Київський метрополітен» 

Індивіду-

альна 

м. Київ  Не визначена 863 28.12.2019 КП 

74 Львівська міська 

рада 

ОМС Львівське комунальне 

автотранспортне підприємство № 1 

Індивіду-

альна 

Львівська 

обл. 

 Не визначена 864 28.12.2019 КП 

75 Львівська міська 

рада 

 

ОМС Львівське комунальне підприємство 

«Львівелектротранс» 

Індивіду-

альна 

Львівська 

обл. 

 Не визначена 865 28.12.2019 КП 



 

Додаток 2  

до Звіту 

(пункт 1.4) 

 Рішення Комітету про недопустимість державної допомоги для конкуренції, що прийняті у 2019 році 

№ 

п/п 

 

Назва надавача 

ДД 

Назва 

отримувача ДД 

Ціль ДД Форма ДД Тип ДД 

програма/ 

індивідуальна 

Регіон Діяльність, на 

яку 

виділяються 

ресурси 

Сума 

ДД, 

тис.  грн 

Трива-

лість 

надання 

ДД 

Номер та 

дата 

рішення 

Комітету 

1 Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

Вінницької 

міської ради 

КУП «ЕкоВін» Сприяння 

окремим видам 

господарської 

діяльності (у 

сфері 

поводження з 

побутовими 

відходами) 

Поповнення 

статутного 

капіталу 

Індивідуальна Вінницька 

обл. 

Вивезення 

побутових 

відходів 

119 500,0 01.01.2019-

31.12.2024 

№ 310-р від        

06.05.2019
27

 

2 Департамент 

житлового 

господарства 

Харківської 

міської ради 

КП 

«Жилкомсервіс» 

Сприяння 

окремим видам 

господарської 

діяльності (у 

сфері житлово-

комунальних 

послуг) 

Субсидії, 

поточні та 

капітальні 

трансферти, 

внески у 

статутний 

капітал 

Індивідуальна Харківська 

обл. 

Утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкових 

територій 

Не 

визначе-

но 

01.01.2011-

31.12.2020 

№ 383-р від 

05.06.2019
28

 

                                                           
27

 У таблиці надається інформація тільки щодо недопустимої державної допомоги. Рішенням також визнано, що частина підтримки не є державною допомогою, а 

частина підтримки є допустимою державною допомогою.  
28

 Чинна, рішенням також визнано, що частина підтримки не є державною допомогою (аналогічно щодо рішень Комітету № 385-р, 386-р, 387-р, 388-р, 389-р,  

390-р від 05.06.2019). 
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3 Департамент 

житлового 

господарства 

Харківської 

міської ради 

КСП 

«Харківгорліфт» 

Сприяння 

окремим видам 

господарської 

діяльності 

Субсидії, 

поточні та 

капітальні 

трансферти 

Індивідуальна Харківська 

обл. 

Утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкових 

територій 

Не 

визначе-

но 

01.01.2011-

31.12.2020 

№ 385-р від 

05.06.2019 

4 Департамент 

житлового 

господарства 

Харківської 

міської ради 

КП «Твій дім» Сприяння 

окремим видам 

господарської 

діяльності (у 

сфері житлово-

комунальних 

послуг) 

Субсидії, 

поточні та 

капітальні 

трансферти 

Індивідуальна Харківська 

обл. 

Утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкових 

територій 

Не 

визначе-

но 

01.01.2011-

31.12.2020 

№ 386-р від 

05.06.2019 

5 Департамент 

житлового 

господарства 

Харківської 

міської ради 

КП «Харківське 

ремонтно-

будівельне 

підприємство» 

Сприяння 

окремим видам 

господарської 

діяльності (у 

сфері житлово-

комунальних 

послуг) 

Субсидії, 

поточні та 

капітальні 

трансферти 

Індивідуальна Харківська 

обл. 

Утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкових 

територій 

Не 

визначе-

но 

01.01.2011-

31.12.2020 

№ 387-р від 

05.06.2019 

6 Департамент 

житлового 

господарства 

Харківської 

міської ради 

КП 

«Харківжилбуд» 

Сприяння 

окремим видам 

господарської 

діяльності (у 

сфері житлово-

комунальних 

послуг) 

Субсидії, 

поточні та 

капітальні 

трансферти 

Індивідуальна Харківська 

обл. 

Утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкових 

територій 

Не 

визначе-

но 

01.01.2011-

31.12.2020 

№ 388-р від 

05.06.2019 
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7 Департамент 

житлового 

господарства 

Харківської 

міської ради 

КП «Харків-

благоустрій» 

Сприяння 

окремим видам 

господарської 

діяльності (у 

сфері житлово-

комунальних 

послуг) 

Субсидії, 

поточні та 

капітальні 

трансферти 

Індивідуальна Харківська 

обл. 

Утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкових 

територій 

Не 

визначе-

но 

01.01.2011-

31.12.2020 

№389-р від 

05.06.2019 

8 Департамент 

житлового 

господарства 

Харківської 

міської ради 

КП «Комплекс з 

вивозу 

побутових 

відходів» 

Сприяння 

окремим видам 

господарської 

діяльності (у 

сфері 

поводження 

побутових 

відходів) 

Субсидії, 

поточні та 

капітальні 

трансферти 

Індивідуальна Харківська 

обл. 

Вивезення 

побутових 

відходів 

585 470,8 01.01.2011-

31.12.2020 

№390-р від 

05.06.2019 

9 Департамент 

житлово-

комунального 

господарства 

Чернівецької 

міської ради 

МКП «Чернівці-

спецкомунтранс» 

Сприяння 

окремим видам 

господарської 

діяльності (у 

сфері 

поводження 

побутових 

відходів) 

Поповнення 

статутного 

капіталу 

Індивідуальна Чернівецька 

обл. 

Вивезення 

побутових 

відходів 

36 283,0 02.02.2017-

31.12.2022 

№ 465-р від 

27.06.2019 
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10 Департамент 

будівництва та 

житлового 

забезпечення 

виконавчого 

органу Київської 

міської ради 

((Київської 

міської 

державної 

адміністрації) 

КП «Спец-

житлофонд»; 

КП «Інженерний 

центр»; 

КП «Житло-

інвестбуд УКБ»; 

КП «Житло-

сервіс» 

Сприяння 

окремим видам 

господарської 

діяльності (у 

сфері 

будівництва) 

Капітальні 

вкладення 

Індивідуальна м. Київ Здійснення 

функцій 

замовника на 

будівництво, 

реконструкцію і 

ремонт об'єктів 

соціальної та 

виробничої 

інфраструктури 

Не 

визначе-

но (до 2,5 

% 

вартості 

об’єкта 

будів-

ництва) 

01.01.2019-

31.12.2019 

№ 645-р від 

26.09.2019
29

 

11 Солом’янська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація 

КП 

«Солом’янка-

Сервіс» 

Сприяння 

окремим видам 

господарської 

діяльності (у 

сфері 

будівництва) 

Капітальні 

трансферти 

Індивідуальна м. Київ Здійснення 

функцій 

замовника на 

будівництво, 

реконструкцію і 

ремонт об'єктів 

соціальної та 

виробничої 

інфраструктури 

Не 

визначе-

но (до 2,5 

% 

вартості 

об’єкта 

будів-

ництва) 

01.01.2019-

31.12.2019 

№ 721-р від 

04.11.2019 

12 Департаменту 

освіти і науки 

виконавчого 

органу Київської 

міської ради 

(Київської 

міської 

державної 

адміністрації) 

КП «Спецжитло-

фонд»; 

КП «ГПВЕ»; 

КП «Київбуд-

реконструкція»; 

КП «Житло-

інвестбуд УКБ» 

Сприяння 

окремим видам 

господарської 

діяльності (у 

сфері 

будівництва) 

Поточні та 

капітальні 

трансферти 

Індивідуальна м. Київ Здійснення 

функцій 

замовника на 

будівництво, 

реконструкцію і 

ремонт об'єктів 

соціальної та 

виробничої 

інфраструктури 

Не 

визначе-

но (до 2,5 

% 

вартості 

об’єкта 

будів-

ництва) 

01.01.2019-

31.12.2019 

№ 742-р від 

12.11.2019 

                                                           
29

 Рішенням також визнано частину підтримки не державною допомогою (аналогічно щодо рішень Комітету № 721-р від 04.11.2019, № 742-р від 12.11.2019, № 862-р від 

26.12.2019). 
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13 Департамент 

охорони 

здоров’я 

виконавчого 

органу Київської 

міської ради 

(Київської 

міської 

державної 

адміністрації) 

КП «Інженерний 

центр» 

Сприяння 

окремим видам 

господарської 

діяльності (у 

сфері 

будівництва) 

Капітальні 

транферти 

Індивідуальна м. Київ Здійснення 

функцій 

замовника на 

будівництво, 

реконструкцію і 

ремонт об'єктів 

соціальної та 

виробничої 

інфраструктури 

Не 

визначе-

но (до 2,5 

% 

вартості 

об’єкта 

будів-

ництва) 

01.01.2019-

31.12.2019 

№ 862-р від 

26.12.2019 
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Додаток 3  

до Звіту 

(пункт 2.4) 

Сума наданої державної допомоги за видами економічної діяльності  

(за наданою надавачами інформацією) у 2019 році 

Галузь Сума, млн грн 

Наземний і трубопровідний транспорт 1 707,59 

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 617,46 

Авіаційний транспорт 518,64 

Обслуговування будинків і територій 431,77 

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 308,59 

Будівництво будівель, споруд 80,77 

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні 

послуги 77,48 

Забір, очищення та постачання води 58,41 

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 42,32 

професійна, наукова та технічна діяльність 26,23 

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 22,60 

Виробництво харчових продуктів 16,15 

діяльність щодо поводження з відходами 15,28 

Інші, крім зазначених в переліку 14,05 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 2,84 

Охорона здоров'я 2,79 

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 2,48 

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування 2,35 

Ветеринарна діяльність 2,30 

Виробництво меблів 1,13 

Виробництво іншої продукції 1,13 

Діяльність із забезпечення стравами та напоями 0,74 

Виробництво машин і устаткування 0,62 

Виробництво електричного устаткування 0,50 

Виробництво паперу та паперових виробів 0,49 

Виробництво одягу 0,47 

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 0,45 

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 0,36 

Надання інших індивідуальних послуг 0,27 

Виробництво гумових і пластмасових виробів 0,26 

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 0,26 

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх 

ремонт 0,11 

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри 0,10 

Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 0,09 

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 0,09 

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 0,07 

Комп'ютерне програмування 0,05 

Ремонт і монтаж машин і устаткування 0,03 

Сільське господарство 0,01 


