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зАкон укрАiни

кПро державну допомогу суб'ектам господарювання>>

I_{ей Закон встановлюе правовi засади здiйснення контролю за допустимiстю державноi допомоги
суб'ектам господарювання, а також проведення монiторингу такоi державноi допомоги з

належним виконанЕям положень Угоди про асоцiацiю мiж Украrною, з однiеi сторони, Та

Свропейським Союзом, европейським спiвтовариством з атомноТ енергii i iхнiми держава]\[и-

членами, з iншоi сторони (далi - Угода про асоцiацiю), спрямований на забезпечення захисту та

розвитку конкуренцii, пiдвищення прозоростi функцiонування системи державноi допомоги Та

дотримання мiжнародних зобов'язань УкраiЪи у сферi державноТ допомоги.

Роздiл 1

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Статгя 1. Визначення TepMiHiB

1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

1) лата надання державноi допомоги - дата набрання чинностi акта, який надас право на
отримання державноi допомоги;

2) джа отриманнrI державноТ допомоги в розпорядження - дата набуття фактичного права
t

розпоцяджатися наданою державною допомогою;

3) лержавна допомога суб'сктам господарювання (далi - державна допомога) - пiдтримка у будь-
якiй формi суб'ектiв господарювання за рiжунок pecypciB держави чи мiсцевих pecypciB, що
спотворюе або загрожуе спотворенням економiчноi конкуренцii, створюючи переваги для певних
суб'сктiв господарювання або виробництва окремих видiв ToBapiB; в'тiй Mipi в якiй це може
впливати на торгiвлю мiж УкраiЪою та державами-членаI\4и европейського Союзу всупереч
положенням Угоди про асоцiацiю;

4) економiчна дiяrьнiсть - буль-яка дiяльнiсть суб'екта господарюв€tння, яка поJuIгае у пропозицii
та/або реалiзацii ToBapiB на ринку з метою одержчшня доходу вiд TaKoi реалiзацii;

5) заiнтересованi особи - надавачi та отримувачi держазноТ допомоги, суб'екти господарювання,
iншi юридичнi i фiзи.пli особи, ik об'еднання, iнтереси яких можуть зазнати впливу вiд надання
державноi допомоги;

6) iндивiдуальна державна допомога - захiд державноi допомоги, що надасться визначеному
суб'екту чи суб'ектам господарювання та здiйснюеться поза межа},Iи програми державноi
допомоги, а також oKpeMi заходи державноi допомоги, що здiйснюються в меж{ж програми



державноТ допомоги, аJIе IIiдлягають повiдомленню згiдно з уN[овами такоi програми та цим

Законом;

коме майно, кошти мiсцевих бюджетiв, iНШi КОШТИ, ЗgМЛЯ,
7) мiсцевi ]ресурси - рУХОМе 1 НеРУХОМ€, TllX,];ri",TJ lиторiальних громад сiл,
приролнi рЬ.ур.", а також буль-якi iншi ресурси, що е у власяост1 TepxTop_r::ь;и:,#;;

селищ, MicT, районiв у Micrax, об'екти ix спiльно1 власностi;'що перебувають в управлlнн1

районних i обласних рад, майно, що Е€UIежитЬ Автономнiй Республiцi Крим, управлiння яким

здiйснюе Рада MiHicTpiB Автономноi Республiки Крим;

8) монiторинг державноi допомоги - збирання та проведення аналiзу 
_iнформачii 

про державну

доIIомогу з метою здiйснення коIIтроJIю за дотриманням вимог цього Закону та рiшень

УповноваЖеногО органу/органУ УповноваЖеногО оргЕtЕУ з питёнь державноi доrrомоги,

визначеного Цим Зйном, u.1u*o* пiдготовка та подання звiтностi про державну допомоry;

9) надавач державноi допомоги - оргаЕ державноi влади, орган мiсцевого самоврядування, орган

адмiнiстративно-господарського управлiння та контроJIю, а також юридиIша особа, що дiе вiд iх

iMeHi, }rIIовноваЖена розпОряджатисЯ ресурсами держави чи мiсцевими ресурсами i iнiцiюе

надання таlабо надае державну допомогу; 
,,,

10) незаконна державIIа допоМога - ДеРжавЕа до11омога, надана до прийнятгя Уповноваженим

органом/ОрганоМ УповноваЖеногО орйУ рiшеннЯ про допустимi9ть державноi допомоги, KpiM

державноi допомоги, надавачi якоi згiдноi. ц^ Законом звiльненi вiд обов'язку повiдомлення про

таку державну допомогу

11) незначна державна допомога - державна допомога, що надаеться одному суб'екту
-,, - i

госпо.frарЮЬання, з урахранням вlдносин KoHTpoJIIo, сучшний розмiр якоi незалежно вiд ii форм

та джерел надання за будь-який трирiчний перiол не IIеревищуе суму:

а) 100.000 евро дJUI суб'сктiв господарювання, що надають поOлуги з перевезення вантажiв по

наИму або зЕ u""u.opo!y, KpiM придбання вантФкних транспортIIих засобiв,

б) 500.000 евро дJuI суб'сктiв
економiчний iHTepec;

в) 200.000 свро для Bcix суб'ектiв

"а" та "б" цього trункту.
господарювання, KpiM, тих суб'сктiв, якi визначенi в пiдпунктах

Еквiвалент гривнi до евро

Нацiональним банком Украiни,
надання державноi допомоги.

12) неналежно використана державна допомога - державна допомога, використана всупереч

рiшенню Уповноважьrо.о органу/органу Уповноваженого оргацу або б_ез дотримання умов, що
'u.rurno*na"i 

у звiльненнi вiд обов'язку- повiдомлешя про державну допомогу, або використана

всуIIереч цiлям, зазначеним в повiдомленнi про державну допомо.гу;

13) нова державна до11омога - будь-яка державна допомога,, що не е чинною державною

лопомогоrcl" а такоЖ внесення iстотних змiн до }мов надання чинноТ леркавноi допомоги, якi не

;;;; ";io""o технiчного характеру i можуть суттево вплиIIути на рiшення Уповноваженого

органу/органу Уповноваженого органу про догrустимiсть державноi допомоги, а також

.rЪр*лЬu"*отi збiльшення обсягу.r"rr"оiд.ржавноi допомоги бiльше нiж На 20 ВiДСОТКiВ ВiД ТОГО

обсягу, щодо якого було прийняте рiшення Угrовновalкеного органу/органу Уповноваженого

органу;

господарювання, що надають послуги, що cTaHoBJUITb загальний

визначаеться за офiцiйним ваJIютним курсом, встановленим

який дйв на останнiй день фiцацё'ового року, що передуе року

14) органи Уповноваженого органу -

KoMiTeTy Украiни, державнi уповноваженi

адмiнiстративна колегiд (колегii) Антимонопольного

Антимонопольного комilеду Украtни;

15) отримрач державноi допомоги - суб'скт господарюванЕя, який отримус державну допомогу,



1б) перевага - буль-яка економiчна вигода) яка була б недоступною суб'екту госIIодарювання за

звичайниХ ринковиХ умов без втруtlЕшнr{ держztви в особi державних орГанiв ,пt органiв мiсцевого

саМоВряДУВання; 
i,,,{,лл*латтi " ги або

17) повiдомлення про державну допомогу - iнформацiя щодо програми державно1 допомо]

iндивiдуальноi державноi допомоги, яка е новою або незаконною та подасться до Уповновахеного

органу вiдповiдно до положень цього Закону;

18) rrослуГи, щО становлятЬ загальниЙ економiчний iHTepec (пзЕI) : ЦОСЛ}ГИ, якi органи державноi

,в;адиlчи оЬгани мiсцевого самоврядуваIlня визначають як TaKi, щQ.:,е важливими для громадян та

;t;;'nuo-u;6r"." або не можуть надаватися суб'ектами господарювЕlння, бе3 державноi пiдтримки

через ).мови, пов'язанi, ao*p"*u, iз вартiстrо, метою, якiстю, 'безперервнiстю, частотою та

доЪrуrr"i"r. таких посJý/г, що вiдповiдають суспiпьним iHTepeoaivr, визначеним органами

державноi влади чи органа},{и мiсцевого самоврядування;

19) програма держаВноi допоМоги - нормативно-правовий акт, розпорядчий акт або сукупнiсть

таки)L akTiB, на пiдставi яких певним категорiям суб'ектiв господарювання надаеться державна

допомога на певниЙ або невизНачениЙ перiоД часу У визначенОму_ або невизначеному розмiрi;

20) ресурси держави - рухоме i нерухоме майно, коцrти державного бюджету, iншi кошти, що с

об'ектом права державнот власностi, земJIя та iншi приролнi ресурси, що е об'ектами права

власностi Украiнського народу, бюджети фондiв загальнообов'язкового державного соцiального

страхування, щодо яких здiйснюеться державний нагJI;IД або якими )/правJUIють чи

розпоряджаються органи влади;

2Т) суб'еКт господарюваннЯ - фiзична особа-пiдприсмець чи фiзична особа, яка здiйснюе

"..-"*"У професiйну дiяльнiстi, або юридиtша особа незалфжно . вiд ii форми власностi,

ор.аri.ачiй"о-rrрuuо"оi борr" та джерел фirпu".уu*ня, яка здiЙ,сцюе економiчну дiяльнiсть у
тому чисЛt яка здiйСнюе KoHTPon" ,ruД iншъЮ юридичнОю чИ фiзичною особою; група суб'ектiв

,о.rrодuр19вання, якщО один або декiлька з них здiйснюють контрqль над iншими;

22) {поВr|оважениЙ оргаН з питанЬ державноi допомогИ (Уповноважений орган)

Антимонопольний KoMiTeT Украiни; \

23) чинна державна допомога:

а) буль-яКа державНа допомоГа, щодО якоi УпоВноважений орган/орган Уповноваженого оргаЕу

прийняв рiшення про допустимiсть TaKoi допомоги;

б) буль-яка державIIа допомог а, яказвiльнена вiд обов'язку повiдомлення вiдповiдно до cTaTTi 7

цього Закону;

в) буль-яка
Закону;

г) будь-яка
надаватися;

2. Термiни ''товар", "економiчна конкуренцiя (конкуренцiя)", "органи адмiнiстративно-

гос11одарського управлiння та контролю", "контроль" вживаються'у значеннi, наведеному в Законi

Украiни "Про захист економiчноi конкуренцii" .

з. Iншi термiнИ вживаютЬся в значеНнях, навеДенIгх в iнших законодitвчих актах Украiни.

4, Вплив rra торгiвлпо мiж Украiною та державаI\4и-Ilленами СвропейськогО СоюзУ оцiнюеться на

пiдстарi поiлlожень Угоди про асочiачiю.

Стаття 2. Принцип недопустимостi держазноi допомоги



ЩеРжавна допомога е недопустимою з напежЕим виконttнням положень Угоди про асоцiацiю,
якЩо iнше не встановлено цим Законом таlабо мiжнародними договорами УкраiЪи, згода на
обов'язковiсть яких надана Верховною Радою Украiни.

Стаття 3. Сфера дiТ Закону

1. Щiя ЦЬоГо Закону поширюеться Еа буль-яку державну допомогу, якщо iнше не встановлено цим
Законом.

2. Щiя цього Закону не поширюеться на пiдтримку суб'ектiв господарювання у сферi сiльського
ГОСПОДаРСТВа, В ТомУ числi яка стосусться ToBapiB, що пiдпадають пiд статтю 2бб Угоди про
асоцiацiю, виробництва зброi i вiйськового спорядження длrI потреб Збройних Сил Украiни, iнших
УТВОРених вiдповiдно до законiв УкраiЪи вiйськових формувань, а також правоохоронних органiв
спецiального призначення, Щержавноi спецiа_шьноi служби транспорту, Щержавноi служби
спецiальноГо зв'язку та захисту iнформацii Украiни.

3. liяiцьо{о Закону не поширюеться на компенсацiю витрат за надання послуг, що становлять
загальнии економlчнии 1нтерес, за таких умов:

1) суб'ект господарюваЕня, що отримус комrrенсацiю, повинен фактично виконрати зобов'язання
ЩОДО НаДання таких послуг, а послуги повиннi бути чiтко визначенi договором, регулrIторним, чи
iншим актом органу державноi влади чи органу мiсцевого самоврядув€lння, який повинен мiстити:

а) змiст i тривалiсть зобов'язzlнь з надання ПЗЕI; 
l,

б) назвУ суб'скта господарюванIUI i, де це необхiдно, територiю, на яку поширюються його
послуги;

в) хЁrрактер буль-яких викJIючних або спецiальних прав, якi було'йадано державним органом влади
чи органоМ мiсцевогО самоврядУваЕнЯ суб'ектУ госIIодарювання щодо ПЗЕI;
г) методику розрахунку комIIенсацii, контролю та перегJIяду компенсацii;

д) механiзм для уникнення i повернення надмiрноi компенсацii.

2) параrrлетри, на пiдставi яких розраховуеться компеIIсацiя, визначенi заздалегiдь об'ективним i
прозорим способом з метою уIIикнення надання суб'екту господriЁювання економiчних переваг
порiвняно з конкуруючими суб'ектами ;

3) розмiр компенсаТIiТ витрат, понесених у зв'язку з наданням послуг загального економiчного
iHTepepy Hq е надмiрним, а саме не перевищуе розмiр, необхiдниil длlя покриття ycix або частини
витрат, понесених внаслiдок виконання зобов'язань з надання поёлуг, з урахуванням вiдповiдного
доходу та обгрунтованого прибутку за надання таких послуг;

4) суб'ект господарювання, який надас посJtуги, що cTaHoBJUITb загаJIьний економiчний iHTepec,
повинен бути обраний шJIrгхом проведення процедури вiдкритих торгiв (конкурсу), яка 6
дозволила обрати пропозицiю з найнижчою цiною за надання татцх послуг. Якщо така процедура
не може бути дотримаЕа, piBeHb компенсацii визначасться на ocHoBi аналiзу витрат, якi понiс би
типовий суб'скт господарЮвання, володiючи yciMa необхiднЙми засобаrrли, що вiдповiдають
вимогаМ дJUI надання таких посJýт, з урахуванням вiдповiдного доходу та обгрунтованого
прибутку дJuI виконання зобов'язань.
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5) гарантiТ, кредити (займи) на пiльгових р(овах;
Oj =*.Н-.r{"" бl"u"сових зобов'язадrь cyb'eKTiB господарювання перед державним бюджетом або

ф ондашrи загальнообов' язкового державного соцiаьного стрЕlхувЕIння ;

7) надання, tIрямо чи опосередковаIIо, суб'екта:rл господарювання товарlв за цlнами нижче

ринковиХ або придбання ToBapiB чи послуг суб'ектiв господарювання з4 цiнами, вище ринкових;

8) продаж ДержаВноГо майна за цiнами, нижче ринкоВих; -

я) збiль-е"rr" д.ржu"ноi частки в статутному капiта;ri суб'ектiв господарювання або збiльшення

BapTocTi такоТ частки за умов, неприйнятних дJUI приватIIих iHBecTopiB;

10) втрата доходiв державIIих таlчимiсцевих бюджетiв;
.a11) iнших формах.

Роздiл 2 '

ДОПУСТИМIСТЬ ДЕРЖАВНОТ ДОПОМОГИ

Стаття 5. ,Щопустима державна допомога

!ержавна допомога е допустимою, якщо вона надаеться для таких цiлей:

1) забезпеченнЯ споживачiв соцiа-пьно значущими товараN{и, за ).N4ови, що така дошомога не с

дискримiнацiйною стосовно мiсця походження ToBapiB;

2) вiдrпкодування збиткiв, спричинених надзвичайними ситуацiями техногенного чи природного

характеру, якi визначенi вiдповiдно до законодавства.
.;

Стаття 6. .Щержавна допомог&, Що може бути визнана допустимокj, 
,l"

1. ЩержавНа допомоГа може бути визнана допустимою, якщо вона надаеться дJUI таких цlлеи:

1) сприяння економiчному розвитку регiонiв, де piBeHb життя с надзвичайно низьким таlабо е

значний piBeHb безробiття ;

2) сприяння виконаIIню важJIивого проекту задJUI спiльного iHTepecy cTopiH Угоди гtро асоцiацiю

або длЯ виIIравлеЕня знаIших порушень нормальноТ роботи в економiцi Украiни;

3) сприяння розвитку окремих видiв eKoHoMi,дroi дiяльностi або регiонiв;

4) пiдтримки культури та збереження культурноi спадщини;

5) наданнЯ послуг, щО cTaHoBJUITb загальний економiчний iHlepec, якщо уN{ови надання

компенсаЦii не вiдпОвiдаютЬ вимогам, передбаченим частИною Tpeiboio 'cTaTTi 3 цього Закону;

б) в iнших випадках, передбачених законодавством Украiни та якi не суперечать положенням

Угоди про асоцiацiю. l, :.

]

2. Кабiнет MiHicTpiB Украiни визначае критерii оцiнки допустимостi державноi допомоги для

цiлей, передбачених частиною першою цiеТ cTaTTi, зокрема на:

1) забезпечення розвитку регiонiв;

2) пiдтримку середнього та малого пiдприемництва;

3) професiйне навчання працiвникiв; 
]

4) прачевлаштування та створення нових робочих мiсць;

5) вiдновлення платоспроможностi та реструктуризацiю суб'ектiв господарювання;

б) захист навколишнього rrриродного середовища; ,,. .,,,,,:,'' .



7) проведення наукових дослiджень, технiчний розвиток та iнновацiйну дiяльнiсть;

8) надання послуг, що cTaHoBJuITb загальний економiчний iHTepec, якщо компенсацiя не вiдповiДаС

вимог€tм, встановленим частиною третьою cTaTTi 3 цього Закону;

9) пiдтримку окремих галузей економiки;

10) iншi передбаченi законодавством УкраiЪи таJабо мiжнародними договорами, укладениМи
УкраtЪою, Ьгоду на обов'язковiсть яких надz}ла Верховна Рада УкраiЪи.

3. Рiшення про визнЕIнЕя державноi допомоги допустимою приймае УповноважениЙ орган/оРган

Уповноваженого органу, керуючись rrоложеннями цього Закону та.положеннями мiжнародних

договорiв Украiни, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою УкраiЪи, а ТакОЖ,

рамковими положеннями, керiвними принципЕlN{и та iншими чинними адмiнiстративними актаМи

европейського Союзу в частинi, що випливають iз застосування ctaTei4 93, 10б та 107 ,ЩоговорУ
про функцiонрання Свропейського Союзу.

Стаття 7. Звiльнення вiд обов'язку повiдомлення про державну допомогу
t. Уповноважений орган може встановлювати звiльнення вiд обов'язку повiдомлення про

державну допомогу, зокрема, дJuI окремих цiлей державноi доrтомоги.
2. Звiльнення вiд обов'язку повiдомлення rrро державну допомогу гIовинIIо мiстити умови щодо
зобов'язань, повОязаних з допустимiстю державноi допомоги.

Роздiл 3

УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГДН

Стаття 8. Повноваження Уповноваженого органу/органу Уrrовноваженого органу

1. Що повноважень державного уповноваженого, як органу Уповновiженого органу, належить:

1) монiторинг, збирання та lrроведення аналiзу iнформацii про державIIу допомогу, вимагання вiд
надавачiв та отримувачiв державноi допомоги, ix посадових осiб, а також заiнтересованих осiб,
iнформацii, у тому числi з обмеженим доступом, необхiдноi длrя прийнятгя рiшень, передбачених
цим Законом;

2) розгляд повiдомпень та справ про державну допомогу, а такЬж зlulв про незаконну державну
допомогу;

2. До повноважень адмiнiстративноi колегii Антимонопольного KoMiTery Украiни як органу"
Уповноваженого органу належить :

1) визначення HElJIeжHocTi до державноi допомоги пiдтримки суб'ектiв господарювання за рахунок
pecypciB держави чи мiсцевих pecypciB, оцiнювання допустимостi державноi допомоги;

2) надання роз'яснень з питань застосування законодtiвства у сферi державноi допомоги;
., i

3) прийняття рiшень, передбачених частиною сьомою cTaTTi 10 та -,iастиною дев'ятою статгi 11, а
також про:

тимчасове припинення надання
допустимiсть;

тимчасове приrrиненtш надання державноi допомоги до закiнчення проведення перевiрки
iнформацii про неналежне використання державноi допомоги;



накJIадення штрафiв на суб'сктiв господарюваншI у разi неподання iнформацii або подання
недостовiрнот iнформацii або iнформацii в неповному обсязi на вимогу Уповноваженого
органу/органу Уповновtlженого органу; 

, , i., i'

4) вимагаНня iнфорМацii вiД надавачiВ та отримУвачiв державноi ]iопомогЙ, iх
ТаКОЖ Заiнтересованих осiб, необхiдноi для виконання Уiювноваженим
Уповноваженого органу своiх повноважень;

посадових осiб, а
органом/органом

5) rIаСТЬ У розробцi нормативно-пр€Iвових aKTiB у сферi державноi допомоги, головним
РОЗРОбНИКОМ яких е MiHicTepcTBa, iншi центральнi органи виконавчоТ влади, державнi колегiальнi
ОРГаНИ, Рада MiHicTpiB Автономноi Республiки Крим, обласнi, КиiЪська та Севастопольська MicbKi
держадмiнiстрацii вiдповiдно до своеi компетонцii, погодженнi просктiв нормативно-правових
aKTiB Президента УкраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, центраJIьних i мiсцевих органiв виконавчоТ
влади, оргфнiв мiсцевого саNдоврядуваннrI, органiв адмiнiстративно-господарського 1тlравлiння та
контроJIЮ ta iншиХ органiВ виконавчОi влади, що стосуються сфери державноТ допомоги.

3. Виключнi повноваження Уповноваженого органу:

1) отримання повiдомлень про нову державну допомогу вiд 
"uдu"uчi" 

такот допомоги у порядку,
встановленому цим Законом;

2) переглЯд, прийняТих УповнОвчDкениМ органом/ОргчlноМ Уповноваjкеного оргЕlну, рiшень;
3) наданнЯ надавачаМ державноi допомогИ обов'язкоВих дJUI розгJIядУ зобов'язань щодо rrерегляду
чинноi державноi допомоги або про BHeceHmI змiн до умов надання такоi допомоги з метою
усунення або мiнiмiзацii негативного впливу державноi допомоги на конкуренцiю, а тчжож
прийняття рiшень про виконання зобов'язань; ,' 

.

4) визначення порядку: ,]

подання та оформленrrя повiдомлень про нову держЕIвну допомсiгу та гIро внесення змiн до умов
чинноi державноi допомоги;

розгляду справ про державну допомогу;

перег4ядУ рiшень, визначених частиною шостою cTaTTi 10 або частиною дев'ятою cTaTTi 11 цього
Закону;

проведення монiторинry державноi допомоги; '; ';'l1' ; ' '

5) визначення: ] 
""

форм та вимог щодо подання iнформацii про державну допомогу;. , 
'

методик формування розподiлу державноi допомоги дJUI забезпечення розвитку регiонiв,
пiдготовки Та оприЛюДнення офiцiйноi звiтностi Украiни У сферi державноi доrrЬ*о."; 

_

методиК визначенНя обсягУ державноi допомогИ дJUI окреМих форм державноi допомоги;

умов, за яких,дiяльнiсть суб'екта господарювання не вважасться сjкономiчною дiяльнiстю;
б) розробКа та подаНня в устаНовленомУ lторядкУ на розгляД Кабiнету MiHicTpiB Украiни проектiв
нормативно-правових aKTiB з питань державноТ допомоги;
7) прийняття власних нормативно-правових aKTiB у формi розпоряджень, необхiдних для
ВИКОНаННя цЬого Закону; 

. "i.,.
8) здiйснення заходiв спрямованих на мiжнародне спiвробiтництво;,

9) обмiн. iнформацiею з мiжнародними органiзацiями, державними орiаналли, неурядовими
органlзацlями з питань державноТ допомоги;



пт-
l]

i
l

1

10) прийняття рiшення про:

- залишення попереднього рiшення в силi без змiн.

Уповноважений орган може розгJuIдати будь-яке IIитання, що, нzlJIежить до компетенцii його
органiв.

Роздiл 4
ПОВIДОМЛЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ

Стаття 9. Порядок подання повiдомлення про державну допомогу

1. Надавачi державноТ допомоги подilють повiдомлення про нову державну допомогу з

пропозицiями щодо пiдготовки проектiв законiв, iнших нормdТЙЪно-прzlвових та розпорядчих
aKTiB, спрямованих на пiдтримку суб'ектiв господарюванIu{ за рахунок pecypciB держави чи
мiсцевих pecypciB, внесення змiн до умов ItиHHoT державноТ допомоги.

2. Пропозицii щодо внесення змiн до умов чинноТ державноi допомоги пiдлягають повiдомленню,
якщо вони можуть icToTHo вплинуги на рiшення Уповноваженого органу/органу Уповноваженого
органу про допустимiсть держазноi допомоги дJuI конкуренцii, зокрема у разi, якщо вони
стосулрться мети, cTpoKiB, обсяry, джерел фiнансуваннJI та отримувачiв державноi допомоги.

I

3. Не fiодаються повiдомлеЕня щодо:

незначноi державноi допомоги;

державноi допомоги, для цiлей якоi встановлено звiпьнення вiд обов'язку повiдомлення
вiдповiдно до cTaTTi 7 цього Закону;

внесення змiн до чинноi державноi допомоги, якi мають викJIючно технiчний характер i не
впливають'на рiшення органу Уповноваженого органу про допустимiсть державноi допомоги, а
також передбачають збiльшення обсягу чинноi державноТ допомоги не бiльпiе, нiж на 20 вiдсоткiв.

4. Повiдомлення про державну допомогу подtlються надавачаNIи державноi допомоги органу
Уповноваженого оргаЕу у визначеному ним порядку з урахуваншIм cTpoKiB розгляду повiдомлень
та/чи справ про державну допомогу, визначених цим Законом.

5. Повiдомлення про державну допомогу повиннi мiстити вичерпну та достовiрну iнформацiю про
цiль, обсяг, строк, форми, правовi пiдстави, надавачiв та отримувачiв державноi допомоги.

б, Надавач державноi допомоги може вiдкликати повiдомлення про дqржавну доlrомогу у буль-
який час до прийнятгя Уповноваженим органом/органом Уповноваженого органу рiшення,
передбаченого частиною шостою cTaTTi 10 та частиною дов'ятою cTaTTi 1 1 цього Закону.

7. Пiд час розроблення проектiв aKTiB, якi можуrь передбачати надання державноi допомоги,
суб'скh законодавчоi iнiцiативи, що е розробЕиком проекту акта, отримуе висновок
Уповноваженого органу щодо вiдповiдностi проекту акта вимогам цього Закону

;i

Стаття 10. Розгляд повiдомлення про державну допомогу :']

1. .Щержавна допомога, що пiдлягае повiдомпенню, може буги "Йuru пiсля прийняття рiшення
Уповноваженим органом/органом Уповнов€Dкеного органу вiдповiдно до абзацiв другого-щостого
частини cboMoi cTaTTi 10 або абзацiв другого-сьомого частини дев?ятоТ cTaTTi 1 1 цього Закону.

i]2. Повiдомлоння про нову державну допомогу вважасться пiiийнятим до розгJIяду пiсля 20
робочих днiв з дня його надходження, якщо протягом цього строку Уповноважений орган/орган
Уповноваженого органу не повiдомив надавача державноi допомоги'про те, що iнформацiя у
повiдомленнi не вiдповiдае встановленим вимогам або е Ееповною для прийняття рiшення про
допустимiсть державноi допомоги, та не надiслав запит на додаткову iнформацiю.



3. Якщо iнформацiя у повiдомленнi е неповною дjul прийняття рiшення, Уповноважений
орган/орган ,Уповноваженого органу протягом 20 робочих днiв з дня отримання такого
повiдомлення iнформуе rтро це надавача державноi допомоги, над'силае йому запит на додаткову
iнформацiю i встановлюе строк iT подання, що не може перевищJrвати 30 днiв з дня отримання
запиту. На вмотивоване клопотання надавача державноi допомоiи Уповноважений орган/орган
УповilоваЯеного органу може продовжити такий строк 

.

4. Якщо надавач державноi допомоги не подtIв у встановлений строк вiдповiдно до запиту
Уповноваженого органу/органу Уповноваженого органу iнформацiю, повiдомлення про нову
державну допомогу вважаеться вiдкликаним. У такому разi Уповноважений орган/орган
Уповноваженого органу письмово повiдомляс про це надавача державноi допомоги.

5. Якщо надавач державноТ допомоги у вiдповiдi на запит Уповноваженого органу/органу
Уповноваженого органу обrрунтовано доведо, що подання додатковоi iнформацii е неможливим,
оскiльки така iнформацiя йому невiдома, недоступна або подавi}лася ранiше, Уповноважений
орган/орган УповноважеЕого органу розпочинае розгJIяд повiдомлення на пiдставi наявноТ в нього
iнформацiТ. У такому разi повiдомлення про державну допомогу вважаеться прийнятим до
розгляду з дня отримання такоi вiдповiдi на запит Уповноваженого органу/органу
Уповноваженого органу. 

'i: .

б. Уповноважений орган/орган Уповноваженого оргzlну мае прЕtво,вимагати додаткову iнформацiю
для отримання Bcix необхiдних докумеЕтiв протягом усього перiоду розгляду повiдомлення.

7. За результатами розгJuIду повiдомлення про держiIвну допомогу Уповноважений орган/орган
Уповноваженого органу у встановленому ним порядку приймас рiшення про:

i

надавачем та отримувачем державно1
Уповноваженого органу зобов'язань;

ВиЗнання пiдтримки, зазначеноТ у повiдомленнi про державну допомогу, такою, що не е

державною допомогою вiдповiдно до цього Закону;

початок розгJUIду справи про держЕIвну допомогу; 
,

визнаIIня пiдтримки суб'ектiв господарюваншI, зазначеноi у повiдойленнi про державну допомогу,
такою, що не е державною допомогою вiдповiдно до цього Закону,'за уrо"Й ""оЪ"а""" 

надавачем
зобов'язань, встановлених Уповноваженим органом/органом Уповноваженого оргаЕу.

8. Рiшення приймаються Уповноваженим органом/органом УповЁоваженого органу протягом б0
днiв з дня прийняття повiдомлення про державну допомоry до розгляду.
9. Якщо протягом строку розгляду повiдомлення про нову державну допомогу, встановленого
чаСТиною Восьмою цiеi cTaTTi, УповноважениЙ орган/орган Уповноваженого органу не розпочав
РОЗГЛяДУ справи про державну допомогу, рiшення про лопустимiсть HoBo'i державноi допомоги

.'
10. Рiшення Уповноваженого органу/органу УповновФкеного органу надсилаються надавачам
ЛеРЖаРнОi Допомоги протягом 10 робочих днiв з дня ix прийняття, а також розмiпryються на
офiцiйному веб-сайтi Уповноваженого органу.

,:

Стаття 11. Розгляд спрчtви про державну допомогу , ] ,,,.

1. Уповноважений орган/орган Уповноваженого органу розпочинаё у визначеному ним порядку
розгляд справи про державну доrrомогу в разi виявлення обrрунтоЬziЁих пiдстав за результатами:

розгJuIду повiдомлення про державну допомогу;
;. i

перевiрки iнформацii про незаконну державну допомогу;



IIеревiрки про неналежне використання державноi допомоги;

невиконаннrI надавачем зобов'язань, наданих йому органом Уповноваженого органу вiдповiдно до
частини третьоi статгi 8 цього Закону;

перегJuIду рiшення.

2. У рiшеннi про початок розгJIяду справи про державну допомогу зазначаються вiдомостi про

результати розгJuIду повiдомлеЕня про державну допомогу, обфунтованi пiдстави для висновку
lrро недопустимiсть державноТ допомоги або про проведення поглмбленого аналiзу допустимостi
державноi допомоги. i,,,,:iз

3. Рiшрнняlпро початок розгJIяду справи надсилаеться надавачу державноi допомоги протягом 10

робочЙх дIriв. Iнформацiя про шочаток розгJu{ду справи розмiщуеться на офiцiйному веб-сайтi
Уповноваженого органу та мiстить звернення до Bcix заiнтересованих осiб про подання ними
протягом 30 днiв вмотивованих заперечень та заувЕDкень щодо надаЕня державноi допомоги.
Уповноважений орган/орган Уповноваженого органу може безпосередньо надiслати таке
звернення заiнтересованим особам.

4. Заiнтересована особа) яка rrодае Уповноваженому органу/органу Уповноваженому органу
вiдомостi, заперечення чи зауваження у зв'язку з розгJIядом справи про державну допомогу, може
вимагати не розкриття iнформацii про Hei надавачу такоТ допомоги.

5. Заперечення та зауваження заiнтересовzlних осiб передаються Уповноваженому органу/органу
Уповноваженого органу на розгJIяд надавача державноi допомоги, дщий протягом 30 днiв з дати iх
отримання зобов'язаний подати Уповноваженому органу/орlа,цу Уповноваженого органу
обгрунтований висновок щодо отриманих заперечень та зауважень. У, разi обrрунтованого
кJIопотання надавача державноi допомоги Уповноважений орган/орган Уповноваженого органу
може продовжити такий строк.

б. Пiд час розгляду справи про державну допомогу Уповноважений орган/орган Уповноваженого
органу може вимагати вiд будь-яких заiнтересованих осiб надання у встaIновлений ним строк
iнформацii, необхiдноТ для повIIого, всебiчного та об'ективного розгJIяду сrrрави про державну
допомогу. Вимога Уповноваженого органу/органу Уповноваженого органу щодо надання
iнформацii повинна мiстити мету запиry, обсяг запитуваноi iнформацii, строк, протягом якого
повинна бути надана iнформацiя.

7. Уповноважений орган/орган Уповноваженого органу своТм рiпlенням може накласти штраф на
суб'ектiв господарюванЕя в межах 1 вiдсотка доходу (вирутки) суб'екта господарювання вiд
реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, пос.lryг) за останнiй звiтний piK, що rrередував року, в якому
накJIадаеться штраф, у разi неподання iнформацiТ на вимогу Уповноваженого органу/органу
Уповноваженого органу, або подання недостовiрноi iнформацiТ або iнформацii в неповному обсяii.
За кожний день прострочення сlrлати штрафу стягуеться пеня у розмiрi пiвтора вiдсотка вiд суми
штрафу. Розмiр пенi не мо}ке перевищувати розмiру штрафу, накладеного вiдповiдним рiшенням
Уповноваженого органу/органу Уповноваженого органу. l

8. Уповноважений орган/орган Уповноваженого органу приймас рiшення за резуJIьтатами
розгляду сrrрави протягом б мiсяцiв з дати прийняття рiшенняlпро початок розгляду справи.
Угrовноважений орган/орган Уповноваженого органу може прийняти рiшення про продовження
цього строку не бiльше, нiж на б мiсяцiв у разi наявностi обгрунтованих пiдстав.

9. За результатами розгJuIду справи про державну допомогу Уповноважений орган/орган
Уповноваженого органу приймае рiшення про:

;!
визнаЕня пiдтримки суб'сктiв господарювання, зазначеноi у повiдомлентi про державну допомогу,
такоюl що ire е держtlвною допомогою вiдповiдно до цього Закону;

."',.',.
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визнання пiдтримки суб'ектiв господарюваншI, зазначеноi у повiдоМленнi про держчtвну допомоry,
такою, що не € державною допомогою вiдповiдно до цього Закону, за умови виконання надавачем
зобов'язань, встановлених Уповноваженим органом/органом Уповноваженого органу;

допустимiсть державноi допомоги в тому tп{слi за умови виконання надавачем та отримувачами
державноТ допомоги, встановлених УгtовновtDкеним органом/органом Уповноваженого органу,
зобов'язань, а також щодо виконання зобов'язань;

визнання державноi допомоги недопустимою;

тrрипинення та повернення незаконноi державноТ допомоги, визнаноi недоrrустимою;

припинення розгляду справи у разi вiдкликання надавачем повiдомлення про державну допомоry;

про зЕrпишення попереднього рiшення в силi.

10. Рiшення Уповноваженого органу/органу Уповноваженого органу надсилаються надавачам
державноi допомоги протягом 10 робочих днiв з дня ix прийнят"тя, а також розмiщуються на
Офiцiйном1| веб-сайтi Уповноваженого органу.

Стаття 12. Перегляд рiшення

1. Уповноважений орган може перегJIядати у визначеному Ёим порядку рiшення, прийняте
вiдповiдно до частини сьомоi cTaTTi 10 або частини дев'ятоТ cTaTTi 11 цього Закону, якщо icToTHi
обставини не були i не могли буги вiдомi Уповноваженому органу/органу Уповноваженого органу
або якщо воно прийшIто на пiдставi недостовiрноi iнформацiТ, що призвело до прийняття
необГрунтованогорiшення. ,, :,:

2,. До прийшяття нового рiшення, Уповноважений орган починае процедуру розгJuIду справи,
згiдно iз статтею 11 цього Закону. Якщо пiд час розгJuIду такоi справи про державну допомогу
встановлено, що рiшення не може бути шерегJuIнуто, оскiльки немае пiдстав дJuI цього,
Уповноважений орган приймае за результатаIvи розгJuIду справи рiшення про з€lлишення
попереднього рiшення в СиЛi беЗ ЗМiН. 

. ,:,i :

Роздiл5 
''']''

НЕЗАКОННА ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА ТА НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННlI ДЕРЖАВНОi
допомоги

Стаття 13. PepeBipKa iнформацii про незаконну держ[tвну допомо,гу

l, У разi оiримання пiд час проведення монiторингу державноi'допомоги, з зtulви IIро незаконну
державну допомогу або з будь-яких iнших джерел iнформацii про незаконну державну допомогу
Уповноважений оргаrr/орган Уповноваженого органу мае право здiйонити перевiрку такоi
iнформацiТ з метою забезпечення дотримання вимог цього Закону. :

2. З метою перевiрки iнформацii про незаконну державну допомогу Уповноважений орган/орган
Уповноваженого органу надсилае вiдповiдному Еадавачу державJIоi допомоги вимоry щодо
подання вичерпноi iнформацiТ про державну пiдтримку. В т.qц9му випадку Уповноважений
орган/орган Уповноваженого органу встановлюе строк, протягом якого необхiдно подати
вiдповiдну iнформачiю. .,i

3. Якщо за результатами перевiрки, Уповноважений орган/орган Уповноваженого орг€lну мае
пiдстази вважати, що не було дотримано вимог цього Закону, BiH мас прttво надiслати надавачу
державноi допомоги вимоry щодо подання повiдомлення про державну допомогу вiдповiдно до
cTaTTi 9 цього Закону у встановлений ним строк.



4. У разi неподанЕя на вимогу УповноважеIIого органу/органу Уповноваженого органу
повiдомлення про державну допомогу у встановлений ним строк або невiдповiдностi iнформацii,
зазначеноi у повiдомленнi, встановленим цим Законом вимогtlN{, або надходжоння до
Уповновахtеного органу/органу Уповноваженого органу вм'отивованоi зzulви суб'скта
господарювання про вжиття заходiв щодо залобiгання негативним наслiдкzlм дJuI цього суб'екта
господарювання у разi надання такоi допомоги Уповноважеiiий орган/орган Уповноваженого
органу мае rrраво прийняти рiшення про тимчасове припинення незаконноi державноi допомоги до
прийняття рiшення про ii допустимiсть. Уповноважений орган/орган Уповноваженого органу

розпочинае розгляд справи про державну допомогу в порядку, визЕаченому статтею 11 цього
Закону. Копii вiдповiдних рiшень надсилаються вiдповiдному надавачу державноi допомоги
протягом десяти робочих днiв з дня iх прийняття

5. Рiшення Уповноваженого органу/органу Уповноваженого органу с обов'язковим дJuI виконання
надавачем державноi допомоги з дIIJI його отримання.

б. У разi невикоЕання рiшення про тимчасове припинення, Уповноважений орган може звертатися
до окружного адмiнiстративного суду, територiальна юрисдикцiя якого поширюеться на MicTo
Киiв, з позовом про виконання рiшепня УповновчDкеного органу/органу Уповноваженого органу.

8. За результатами розгJшду справи про державну допомогу, розпочатоi вшаслiдок перевiрки
iнформацiI про незаконЕу державну допомогу, УповноважениS,,;9рт9н/орган Уповноваженого
органу приймае рiшення вiдповiдно до cTaTTi 11 цього Закону. Якщо,надавач незаконноi державноi
допомоги, щодо якоТ вiдкрито справу про держчIвну допомогу, не прдав iнформацii на запит органу
Уповновах{еного органу, ocтaTotlнe рiшення за результатаN{и розгляду сrтрави про державну
допомЬгу приймаеться на пiдставi iнформацii, наявноi в органу Уцовноваженого органу.

9. Пiд час розгляду справи про державну допомогу внаслiдок перевiрки iнформацii про Еезаконну
державну допомогу, строки, встановленi частиною восьмою cTaTTi 11 цього Закону, не
застосовуюJься.

10. Якщо за результатами розгJIяду справи про держ.Iвну допомогу, розпочатоi внаслiдок
перевiрки iнформацii про незаконну державну допомогу, Уповноважений орган/орган
Уповноваженого органу прийняв рiшення про визнання державноi допомоги недоrrустимою, така
допомога пiдлягае припиненню та поверненню у порядку, визначеному роздiлом б цього Закону.

Стаття 14. Неналежне використаЕня державноi допомоги

1. Якщо Уповноважений орган/орган Уповноваженого органу пiд,чаq rrроведення монiторингу
державноi допомоги, з зЕu{ви про незаконну державну допомогу.або з будь-яких iнших джерел

використац,ня державноi допомоги, що
суперечить його рiшенню lrро допустимiсть такоi допомоги абф.про дсiпустимiсIь за умовц
виконання надавачем та отримувачами державноТ допомоги встановлених рiшенням iз
зобов'язанЕями, Уповноважений орган/орган Уповноваженого органу мае право здiйснити
перевiрку такоТ iнформаrlii в частинi дотримання вимог цього Закону.

2. З Метоrý проведення перевiрки iнформацii про ненапежне використаIIня державноТ допомоги
УповliоваЙений орган/орган Уповноваженого органу може надiслати надавачу, отримувачам
державноi дОпомоги та iншим заiнтересованим особалл вимогу щодо подаЕня необхiдноi
iнформацii у встановлений ним строк

3. У разi неподання на вимогу Уповноваженого органу/органу Уповноваженого органу
запитуваноi iнформацiI, Уповноважений орган/орган Уповноваженого органу може прийпяти
рiшення про тимчасове припинеЕня Еадання державноi допомоги до закiнчення проведення такоi
перевiрки i надсилае копiю такого рiшення вiдповiдному надавачевi державноi допомоги протягом
десяти робочих днiв з дня Його приЙняття. Рiшення Уп._оdноваженого органу/органу
Уповноваженого органу с обов'язковим дJuI виконання надавачем деРжавноТ допомоги з дrrя його
ОТРИМаННЯ. . ,i.ij ,|
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4. Якщо за резуJIьтатами проведеноТ перевiрки встановлено ознаки ненаJIежного використання
державноi доrrомоги або ознаки незаконноi державноТ допомоги, Уповноважений орган/орган
Уповноваженого органу здiйснюе розгJuIд справи про державну допомогу вiдповiдно до cTaTTi t 1

цього Закону.

Роздiл 6
повЕрнЕннrI нЕдопустимоi дврждвноi допомоги

Стаття 15. Порядок повернення недопустимоi державноi допомоги.

1. Уповноважений орган приймае рiшення про поверненЙяi,,',фзаконноi або ненапежно
використаноi державноi допомоги у разi визнtlння iT нелопустимою. На розмiр державноi
допомоги, яка пiдлягае поверненню, нараховуються та пiдлягають'сплатi Ёiдсотки. Нарахування
вiдсоткiв розпочинаеться з дати, коли незЕжонна допомога була в] розпорядженнi отримувача до
дати iT повернення. Надавач державноi допомоги мас докJIадати Bcix зусиль для забезпечення
ПОВеРнення отримувачем державноi допомоги, визнаноТ недоIIустимою, вiдповiдно до рiшення
Уповноваженого органу та повiдомляти Уповноважений орган про виконанIuI такого рiшення у
строки, встановленi рiшенням ,]

2. Порядок повернення державноi допомоги встаIIовлюеться Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.

3. Методологiя розрахупку вiдсоткiв встановлюеться Уповноваженим органом.

4. У разi невиконffIня рiшення гrро пов9рнення недопустимоi державноi допомоги,
Уповноважений оргЕtн звертаеться до окружного адмiнiстративного суду, територiальна
ЮРИСДикцiя якого поширюеться на MicTo Киiв, з позовом про виконання рiшення УповновtDкеного
оргаЕу. Звернення до суду не призупиняс нарахрання вiдсоткiв.

, } . .. '

5. ЯКщО Уповноважений орган встановив, що недоrrустима держzЬЬа допомога надасться на
пiдставi заксifuодавчого акту, прийнятого без дотримання вимог цБ-оiо Закоriу, BiH повiдомJuIе про
це вiДповi4r_оlо надавача державноi допомоги та Кабiнет Мiнiстрiв,УкраiЪи, який як суб'ект права
законсiдав'iоi iнiцiативи у встановленому порядку вносить проriозицii про приведення такого
зЕжонодавчого акту у вiдповiднiсть iз цим Законом. :

:

6. ЯКЩО Уповноважений орган встztновив, що недопустима державна допомога надаеться на
пiдставi акту оргаНу мiсцевоГо самоврЯДування, прийнятого без'дотримання вимог цього Закону,
BiH повiдомJuIе rrро це вiдповiдного надавача державноi допомоги дJuI внесення пропозицiй про
приведення дЕtЕого акту у вiдповiднiсть iз цим Законом.

7. У разi невиконанrrя рiшення tlpo приrrинення або повернення незаконноi недопустимоi_
державноi допомоги, яка надана на пiдстаВi норматиВно-правоВого акта або акта iндивiдуа-пьноi дiТ
УповноваЖений орган може звернутиСя до окружного адмiнiстративного сУДУ, територiальна
юрисдикЦiя якогО поширюеТься на MicTo Киiв, з позовом про визнання вiдповiдного нормативно-
правового чи акта iндивiдуальноi дii, незчжонним та про припинеттня таlаýо rrовернення незаконноi
держазноТдопомоги. ' О',:' ".

Стаття 1б. Строкдавностi поверненнядержавно1допомоги " "

1. Повноваження Уповноваженого органу/органу Уповноваженого органу щодо повернення
державноi допомоги обмежуються перiодом у 10 poKiB.

2. Строк..фавностi rrовернення державноТ допомоги поtIинаеться з дати надання отримрачу



Роздiл 7
ЧИННА ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА

Стаття 17. Перегляд чинноi державноi допомоги

1, Якщо Уповноважений орган/орган Уповноваженого органу виявив ознаки того, що чинна

державна допомога е недопустимою або не може вважатися допустимою, BiH надсилае надавачу
такоi допомоги письмову вимогу щодо подання tIротягом З0 днiв iнформацii та пiдтвердЖУЮчих

документiв про надання такоi допомоги.
i

2. Якiцо за результатаI\{и проведення аналiзу iнформаuii, отриманоi вiд надавача державноi
допомоги, Уповноважений орган/орган Уповноваженого органу отрЕуае пiдтвердження, що чинна

державна допомога е недопустимою або мае ознаки недопустймоi державноТ допомоги,
Уповноважений орган надае вiдповiдному Еадавачу державноi допомоги зобов'язtlння щодо:

1) внесення змiн до прогрчlN.{и держilвноi допомоги або iндивiдуальноi державноi допомоги;

2) запровадження додатковоi прошелури виконання прогрilми державноi доfIомоги або

iндивiдуальноТ державноi допомоги;

3) припинення виконаЕня прогрtlми державноi допомоги або iндивiдуальноi державноi допомоги.

З. Зобов'язання Уповноваженого органу пiдлягаrоть обов'язковому розгJIяду надавачем державноi
допомоги, якому вони наданi. Про результати розгляду зобов'язань надавач державноТ допомоги
повiдомляе'Уповноважений оргаЕ протягом 30 робочих днiв з дати отримання таких зобов'язань.

4. Якщо надавач державноi допомоги не надав у встаIIовлений строк вiдповiдi про результати
розгJIяду зобов'язашь або подав заперечення щодо виконання зобов'язань Уповноваженого оргчlну,
а Уповноважений орган/орган Уповноваженого органу пiсля розгJuIду заперечення вважае за
необхiдне виконаЕня зобов'язань, Уповноважений орган/орган Упо,вд.9.важеного органу приймае

розпорядження про початок розгляду справи про державну допомоГу в порядку, встановленому

5. Якirо нdдавач державноi допомоги у встановлений строк подав дисьмову згоду на виконання
зобов'язань Уповноваженого органу, Уповноважений орган/орган Уповноваженого органу за
погодженням з надавачем державноi допомоги визнача€ строк виконання зобов'язань. Надавач
державноi допомоги у, визначений Уповноваженим органом/оргztном Уповноваженого органу)
строк мае подати документи, що пiдтверджують виконаЕня зобов'язань Уповноваженого органу у
повному обсязi.

Статгя 18. .Щержавна допомога, що iснувала станом на 02.08.2017 та продовжуе надаватися.

1. Yci надавачi державноi допомоги подають Уповноваженому органу iнформацiю про програми
державноi допомоги, що iонували cT€tHoM на О2.О8.2017, i державна доirомога по яким продовжус
надаватися. Подання повiдомлення, його розгляд та розгJuIд сшрtlви про держЕtвну допомогу

до процедури
на 02.08.2017 i

Роздiл 8 "
провЕдЕння монIторингу дЕржАвноi допомоги



.

стаття 19. Реестр державноi допомоги суб'сктам господарювання та звlтнlсть

t. Реестр державноi допомоги складасться та ведеться Уповноваженим органом за результатами

,rро""д.rrrrя монiторингу державноi допомоги та на пiдставi iнформацii про чинну державну

допомогу, яка rrодасться Еадавачами такоi допомоги.

2. реестр державноi допомоги оновJIюеться на пiдставi дilнхх про НОВУ ДеРЖаВНУ {:1ЧY:lУ, *О

набрала чинностi протягоМ звiтного РокУ, у тому числi ПРО 1,f_f,",lщадавац якоl пlдjUIгають

звiльненню вiд обов'язку повiдомлення про нову державну допомо|у;

З. Надавачi державноi допомоги зобоВ'язанi щороку' до 1 кqiтня настуtIЕого рокУ, IIодавати

Уповноваженому органу звiт про чинну державну допомогу, iT цiлi, фбрми, джерела, отримувачiв

державноi до.rоrой, рьзмiр наданоi державноi допомоги, ро_змjр_ державноi допомоги наданоI

кожному отримувачу тЪ перiод надаЕня державноi допомоги, або iнформацiю про те, що протягом

звiтного року державна допомога не надавалася.

4. Надавачi державноi допомоги зобов'язанi подавати Уповноваженому органу у визначеному ним

порядку iнформачiю .}ро надану 
".:11":у_ {:|]т"у допомогу, ii цiлi, форми, джерела,

отримувачlв державноi доrrомоги, загальний розмiр незначноi допомоги, розмiр незначноi

допомогИ щодО кожногО отримувача протягом десяти днiв з моменту надаЕня такоi державноi

допомоги. ,

5. Фопма ть вимоги щодо подання iнформацii, передбаченоi частиною третьою та четвертою uiеi

cTaTTi, визначаються Уповноваженим органом.

6. Отримувачi державноi допомоги зобов'язанi надавати вiдповiднitм надавачам такоi допомоги

повнyта достовiрну iнформацiю про чинну державну допомогу. , J

7. Якщо надавач державноi допомоги не подЕtв Уповноваженому,li5ргану iнформацiю про чинну

державну дOrrомоry або незначну державну допомогу У встаньвлений цим Законом сц)ок,

УповноваЖений орган Еадсилае тчжомУ ЕадавачУ письмову вимогу про подання TaKoi iнформацii

протягом 30 робочих днiв.

8. УповнОважений оргаН щороку, до 1 вереСня настуIIНого року, скJIадае рiчний звiт про Еадання

державноТ допомогlL в YKpJiHi .u ,rоrrер"днiй фiнансовий piK та подае його Кабiнету MiHicTpiB

УкраТни. ТакиЙ звiт публiпу.ru." в газетi "Урядовий кlр'ср" та'розмiшry€ться на урядовому веб-

сайтi.

9. Ресстр державнот допомоги е вiдкритим, доступ до нього е безоплатним.

Роздiл 9

ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ ЗАIНТЕРЕСОВАНИХ ОСIБ
, ;",i ",

Стаття 20. Обов'язки заiнтересованих осiб-.--.-,
1. cyd'ckT |осподарювання, який мае наrrлiр отримати державну доц9могу або незначну державну

допомогу, ,rou"".i подати вiдповiдному надавачу допомоги iнформьцiю про дiяльнiсть, яка ним

здiйснюеться, фiнансовий стан, оц)иману державну допомогу або незначну державну допомогу,

про чiлi та форми отриманоi державноi допомоги, а також про if йету, форми, розмiр допустимих

витрат новоi державноi допомоги.

2. ЩетальНий,обсяГ необхiдноi iнформацiТ для надаЕня державноi допомоги може бути додатково

визначений вiдповiдними надавачами допомоги.

з. У разi якщО надавач державноi допомоги на вимогу органу Уповноваженого органу подtIв

недостатньо iнформацii для прийняття рiшення ocTaHHiM, така дерщавна допомога визнаеться

недопустимою.



Стаття 21. Права заiнтересованих cTopiH осiб.
1, Заiнтер.есованi особи можуть надати вмотивованi заперечення та заув€Dкення щодо надання
державноi допомогИ протягоМ 3О ка-пенДарниХ днiв З дня розмiЩення iнфОрмацii щодо розгJIядусправИ IIро дерЖавну доIIОмогу на офiцiйному веб-сайтi Уповноваженого органу абЪ з дняотримання звернення про надання вмотивованих заперечень ia зауважень вiд-уповноваженого
органу/органу Уповноваженого органу.

2, ЗаiтlтереЬованi особи, якi пода_тrи вмотивованi заперечення та зауваження на пiдставi cTaTTi 11щодо надання лержавноi допомоги, отримують копiю рiшення, прийнятого УповновФкеним
органом/ОрганоМ УповноваЖеногО органУ вiдповiднО до cTaTTi 1 1 цьgгЬ Закону.
3, Заiнтересованi особи можуть подати заjIву про незаконну державну допомогу таlабо неналежневикористання державноi допомоги у порядку, визначеному УпоЪновЕDкеним органом.

СтаттЯ 22, О скарЖення рiшеНь УповноВаженогО органу/орГану УповriовzDкеного органу
1, Заiнтересованi особИ маютЬ ,rравО оскаржити рiшення Уповноваженого органу/органууповноваженого органу' прийнятi 

-вiдповiдно 
до цього Закону, повнiстrо або частково доокружногО адмiнiстративногО суду' територiаЛьна юрисДикцiЯ,"о.О .rо-"р..r"ся на MicTo КиiЪ, у

2, Прийняття адмiнiстративним судом до розгJIяДУ заяви про визнання недiйсним рiшенняУповноваЖеногО органу/органу Уповноваженого органу повнiсiю або частково, не зупиняе йоговиконання.

Роздiл 10
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

1. Щей Закон набирае чинностi з дfi наступного за днем його опублiкування.
2, Визнати таким' що втратив чиннiсть з дня набрання чинностi ций,законом, Закон Украihи <<про
державнУ допомогУ суб'ектаlЛ господарЮвання> (Вiдомостi Верховнрi Ради УкраiЪи, ZOl+ р,Ns З4,стор.25б3,стаття1173iзнаступнимизмiнапrи) ,,- 

.- I-'-----'--"r:

3, Чинна державна допомога, що iснувала станоМ на 02.08.2017, яка вiдповiдно до рiшенняУповноваженого оргаЕу визнана недопустимою, мае буги приведена у вiдповiднiсть iз цимЗаконом у строк, визначений Уповноваженим органом, €lле не бiльш як до 31.|2.2022.
4, Програми державноi допомогИ, Що набули чинностi до 02.08.2017 i державIIа допомога, по яких-продовжуе надаватися, якi не вiдповiд€lють вимог€lм, передбаче"", ц"* Законом, повиннi бутиприведенi у вiдповiднiсть iз цим Законом у строк, визначений Уповноваженим органом/органомУповноваженого органу, але не бiльш як до 3т.12.2о22
5, Внести до cTaTTi 2б Господарського кодексу УкраiЪи (Вiдомостi Верховноi Ради УкраiЪи, 200З
р,, NэJ,fэ 18-22, ст. \44) змiни, виклавши ii в такiй редакцii:
"Стаття 26. Щержавна допомога суб'ектаNd господарювання
1, Правовi засади проведенЕя монiторингу державноi допомо111;,СУб"'сктам господарювання таздiйсненняiконmолпо за допустимiстю такоi допомоги встановлюються законодавством у сферi..]
державноt допомоги суб'ектам господарювання''; 'i,'

б. Пункт 19 cTaTTi 7 Закону УкраiЪи О'Про АнтимонопоJьний KoMiTeT
Верховноi Ради Украiни,1993 р., N9 50, ст. +iz;zooop., Ns 4l, ст,34З;2003
р., JФ 13, ст. 181) викласти в такiй редакцii:

УкраiЪи" (Вiдомостi
р., М З0, ст.247;2004



,,19) здiйснювати iншi повноваження, передбаченi законодавством про захист економiчноi

по*rпlр."Цii, ЗаконоМ УкраiЪИ "Про публiчнi закупiвлi", а також Законом Украiни <Про державну

допомогу суб'ектам господарювання) ",

Голова

ВерховноiРади Украiни Щ. Разумков

Голова Антимонопольного
KoMiTery Украiни

i

]]L

О. Пiщанська


