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Meeting Summary: 

During the meeting was presented and discussed: 

- draft Strategy 2030 "Vectors of Economic 

Development" (hereinafter - the Strategy 2030) 

 

- Information on the current state of approval of the 

new edition of the Law of Ukraine “On State Aid 

to Undertakings” (hereinafter - the LSA); 

 

- Establishment of the SWG subgroup on developing 

proposals for amendments to the Tax and Customs 

Codes in order to harmonize their rules with the 

requirements of the legislation on state aid to 

undertakings;        

 

                      

- Current status of the Criteria on Assessing 

Compatibility of State Aid to Undertakings for 

temporary measures aimed at support of the 

economy in the conditions of Coronavirus illness 

COVID-19; 

 

- Other general issues of the SWG. 

 

Резюме зустрічі:  

Під час зустрічі було представлено та 

обговорено: 

 - проєкт Стратегії 2030 "Вектори економічного 

розвитку" (далі – Стратегія 2030); 

 

- інформацію щодо поточного стану погодження 

нової редакції Закону України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання» (далі - 

ЗДД); 

 

- створення підгрупи ГРГ стосовно розробки 

пропозицій щодо внесення змін до Податкового 

та Митного кодексів з метою узгодження їх норм 

з вимогами законодавства про державну 

допомогу суб’єктам господарювання; 

 

- поточний статус Критеріїв оцінки допустимості 

державної допомоги суб’єктам господарювання 

для тимчасових заходів, спрямованих на 

підтримку економіки в умовах коронавірусної 

хвороби COVID-19;  

 

- інші загальні питання ГРГ. 
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According to the results of the meeting, the following 

was noted: 

1.  Presentation of the draft Strategy 2030 

Ms. Daria Cherednichenko, Deputy Head of the 

Antimonopoly Committee of Ukraine – state 

commissioner, mentioned, that the Strategy 2030 covers 

various spheres of economy. Therefore, AMCU intends 

to suggest amending some provisions on competition 

and noted that the Strategy 2030 also contains 

provisions on state aid. Important moment that is 

mentioned in the Strategy 2030 is further work on the 

LSA, which currently is on the stage of approval with 

the relevant ministries. Therefore, it is important to 

discuss new edition of LSA in terms of Strategy 2030. 

 

Ms. Oksana Diahilieva, Director of Department of 

Monitoring and Control of State Aid of AMCU, agreed 

with Ms. Cherednichenko's statement and confirmed 

that the Strategy 2030 contains a big number of norms 

concerning state aid institute in Ukraine. 

 

 

2. Presenting proposals/comments on the new 

edition of the LSA received from ministries and 

public organizations 

Ms. Oksana Diahilieva noted that the new edition of the 

LSA was adopted by AMCU at the end of 2020, posted 

on the AMCU's website for public discussion and was 

officially sent to the relevant ministries. Currently, 

AMCU has received suggestions/comments from 

several ministries and public organizations. Ms. 

Diahilieva expressed her personal gratitude to the 

Ministry of Economic Development, Trade and 

Agriculture (hereinafter – Ministry of Economy) for 

their comments. Some ministries approved the new 

edition of the LSA without comments, while some took 

position that is more active and sent a large number of 

proposals. In addition, AMCU received quite thorough 

suggestions/comments from several public 

organizations. Currently AMCU prepared  a 

За результатами засідання відзначено таке: 

1. Представлення проєкту Стратегії 2030 

Пані Дар’я Чередніченко, заступник Голови 

Антимонопольного комітету України – 

державний уповноважений, зазначила, що  

Стратегія 2030 стосується різних сфер 

економіки. Отже, АМКУ має намір пропонувати  

внести зміни до деяких положень, що стосуються 

конкуренції та відмітила, що Стратегія 2030 

також містить положення щодо державної 

допомоги. Важливим моментом, що згадується в 

Стратегії 2030, є подальша робота над ЗДД, який 

наразі знаходиться  на стадії погодження з 

відповідними міністерствами. Тому важливим є 

обговорення нової редакції ЗДД з точки зору 

Стратегії 2030. 

Пані Оксана Дягілєва, директор департаменту 

моніторингу та контролю державної допомоги 

АМКУ, погодилась із твердженням пані 

Чередніченко та підтвердила, що Стратегія 2030 

містить велику кількість норм, які стосуються 

вдосконалення впровадження інституту 

державної допомоги в Україні.  

 

2. Представлення пропозицій/зауважень щодо 

нової редакції ЗДД, отриманих від міністерств 

та громадських організацій 

Пані Оксана Дягілєва зазначила, що нова 

редакція ЗДД була прийнята АМКУ в кінці 2020 

року, розміщена на сайті АМКУ для публічного 

обговорення  та офіційно надіслана відповідним 

міністерствам. На даний час АМКУ отримав 

пропозиції/зауваження від декількох міністерств, 

громадських організацій. Пані Дягілєва 

висловила особисту подяку Міністерству 

розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства (далі – Міністерство економіки) за 

надані коментарі. Деякі міністерства погодили 

нову редакцію ЗДД без зауважень, в той час як 

деякі проявили більш активну позицію та 

надіслали велику кількість пропозицій. Крім 
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comparative table with all suggestions/comments. Later 

all suggestions and comments will be discussed with 

state commissioners, after which AMCU will start 

holding meetings with interested parties to discuss their 

proposals/comments. Ms. Oksana also stressed that 

support of the Secretariat of the Cabinet of Ministers, 

International Technical Support Project "Support to the 

Antimonopoly Committee of Ukraine in Implementing 

State Aid Rules" (SESAR Project) and the EU 

Delegation in Ukraine will be necessary during the final 

stage of adoption of the document, as the awareness and 

involvement of many large state aid grantors (in 

particular, line ministries) is still unsatisfactory. 

 

 

 

 

 

 

Mr. Panagiotis Stamoulis, Policy Director, Section on 

Competition, Privatization and State-Owned 

Enterprises, Support Group for Ukraine expressed 

readiness of the EU Delegation to support AMCU in the 

process of adopting a new edition of the LSA. Mr. 

Stamoulis also asked, whether the new edition of the 

LSA was discussed with the recipients of state aid. Ms. 

Diahilieva informed that the new edition of the LSA 

was posted on AMCU's website and was repeatedly 

published on the official Facebook page. Official 

personal letters were also sent to public organizations 

and associations.  

 

 

3. Discussion and approval of the creation of the 

SWG subgroup on developing proposals for 

amendments to the Tax and Customs Codes in order 

to harmonize their norms with requirements of the 

legislation on state aid to undertakings 

Ms. Oksana Diahilieva noted that SESAR Project had 

analyzed the Tax and Customs Codes, as they contain a 

large number of measures that may have signs of state 

того, АМКУ отримав досить ґрунтовні 

пропозиції/зауваження від декількох 

громадських організацій. Наразі АМКУ  

підготував порівняльну таблицю з усіма 

пропозиціями/зауваженнями.  Пізніше всі 

пропозиції та зауваження будуть обговорені з 

державними уповноваженими, після чого АМКУ 

розпочне проведення зустрічей із зацікавленими 

особами для обговорення їх 

пропозицій/зауважень. Також пані Оксана 

наголосила на тому  що підтримка секретаріату 

Кабінету Міністрів, Проєкту міжнародної 

технічної підтримки "Підтримка 

Антимонопольного комітету України у 

впровадженні правил державної допомоги" 

(Проєкт SESAR) та Представництва ЄС в Україні 

буде необхідною під час фінальної стадії 

прийняття документу, оскільки обізнаність  та 

залученість багатьох великих надавачів 

державної допомоги (зокрема, галузевих 

міністерств) не є досі задовільною. 

Пан Панайотіс Стамуліс, Директор з питань 

політики, Секція з питань конкуренції, 

приватизації та державних підприємств, Група 

підтримки для України висловив готовність 

підтримки АМКУ з боку  Представництва ЄС в 

процесі прийняття нової редакції ЗДД. Також пан 

Стамуліс поцікавився, чи відбувалося 

обговорення нової редакції ЗДД з отримувачами 

державної допомоги. Пані Дягілєва повідомила, 

що нова редакція ЗДД була розміщена на сайті 

АМКУ та неодноразово публікувалась на 

офіційній фейсбук сторінці. Також були 

надіслані офіційні персональні листи 

громадським організаціям та об’єднанням.  

 

3. Обговорення та погодження створення 

підгрупи ГРГ стосовно розробки пропозицій 

щодо внесення змін до Податкового та 

Митного кодексів з метою узгодження їх норм 

з вимогами законодавства про державну 

допомогу суб’єктам господарювання 

Пані Оксана Дягілєва зазначила, що Проєктом 

SESAR було проведено аналіз Податкового та 
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aid. Working group on the Tax and Customs Codes has 

been set up, in the framework of which all measures 

have been analyzed and referred to the relevant 

ministries. Mr. Stefan Sabau, Head of the International 

Technical Support Project, added that SESAR Project 

had prepared a detailed report with clear delineation of 

activities and expressed Project's readiness to discuss 

this issue with the relevant ministries. In conclusion, 

Ms. Cherednichenko proposed to create the SWG 

subgroup on developing proposals for amendments to 

the Tax and Customs Codes with the participation of 

AMCU, Ministry of Finance, SESAR Project, Customs 

and Tax Services with the future involvement of 

Ministry of Economy and Ministry of Infrastructure. 

Mr. Stamoulis added that establishment of the subgroup 

and the steps, which will be taken with an aim of 

analyzing and improvement of norms of the Tax and 

Customs Codes are correct and necessary. 

 

 

 

 

 

4. Discussion of the current status of the Criteria for 

assessing compatibility of state aid to undertakings 

for temporary measures aimed at support of the 

economy in the conditions of coronavirus illness 

COVID-19 (hereinafter - the Criteria for COVID-

19) 

Ms. Oksana Diahilieva noted that after the previous the 

SWG meeting, the Criteria were approved by AMCU 

and sent to the Ministry of Finance and the Ministry of 

Economy for ratification. The Ministry of Finance 

approved a document with comments on the aid 

threshold (EUR 800,000). Ministry of Economy – no 

comments. In mid-December 2020, the final edition of 

the Criteria was sent to the Secretariat of the Cabinet of 

Ministers of Ukraine (hereinafter - SCMU). During the 

discussions with the SCMU, an agreement was reached 

on a minor change in the form of the document (without 

substantive changes).            Ms. Cherednichenko added 

Митного кодексів, оскільки вони містять велику 

кількість заходів, що можуть мати ознаки 

державної допомоги. Робочу групу з питань 

Податкового та Митного кодексів створено 

раніше, в рамках якої всі заходи було 

проаналізовано та передано для розгляду 

відповідним міністерствам. Пан Штефан Сабау, 

Керівник Проєкту міжнародної технічної 

підтримки додав, що Проєкт SESAR підготував 

розгорнутий звіт з чітким розмежуванням 

заходів та висловив готовність Проєкту 

обговорювати це питання з відповідними 

міністерствами. Підсумовуючи, пані 

Чередніченко запропонувала створити підгрупу 

ГРГ стосовно розробки пропозицій щодо 

внесення змін до Податкового та Митного 

кодексів за участі АМКУ, Міністерства Фінансів, 

Проєкту SESAR, Митної та податкової служб із 

майбутнім залученням Міністерства економіки 

та Міністерства інфраструктури. Пан Стамуліс 

додав, що створення підгрупи та кроки, що 

робляться з метою  аналізу та вдосконалення 

норм Податкового та Митного кодексів, є 

правильними та необхідними. 

 

 

4. Обговорення поточного статусу 

Критеріїв оцінки допустимості державної 

допомоги суб’єктам господарювання для 

тимчасових заходів, спрямованих на 

підтримку економіки в умовах коронавірусної 

хвороби COVID-19 (далі – Критерії для 

COVID-19) 

Пані Оксана Дягілєва зазначила, що після 

попередньої зустрічі ГРГ Критерії було 

затверджено АМКУ та надіслано до  

Міністерства фінансів та Міністерства економіки 

для погодження. Міністерство фінансів погодило 

документ із зауваженнями щодо порогового 

значення допомоги (800 тисяч євро). 

Міністерство економіки – без зауважень. В 

середині грудня 2020 року фінальну версію 

Критеріїв було надіслано до секретаріату 

Кабінету Міністрів України (далі – СКМУ). В 
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that the final version of the document will be sent to the 

SCMU on January 29, 2021 [1] and appealed to the 

representatives of the SCMU, who are members of this 

SWG, to facilitate the earliest possible approval of the 

criteria and sending them to the Government 

Committee and the Government for approval. 

 

 

 

5. Other issues of the SWG  

AMCU's Internal Plan for Consideration and 

Approval of State Aid Compatibility Criteria for 

2021. Ms. Diahilieva informed that during 2021 AMCU 

will focus on the adoption of the following 

compatibility criteria for state aid: Criteria in the field 

of   culture, aviation, as well as to ensure regional 

development and support for small and medium 

enterprises (criteria are already approved but need to be 

revised). AMCU will provide a full list of criteria for 

review before the next the SWG meeting. Mr. Mikolaj 

Stasiak, key expert of SESAR Project, noted the 

significant joint progress of AMCU and SESAR Project 

in developing compatibility criteria for state aid and 

expressed readiness of SESAR Project to support 

AMCU at any stage of their consideration/adoption. 

 

 

 

 

ході обговорень з СКМУ було досягнуто згоди 

щодо незначної зміни форми документу (без 

змістовних змін). Пані Чередніченко додала, що 

фінальну версію документа буде надіслано до 

СКМУ 29 січня 2021 року1, та звернулася до 

представників СКМУ, що є членами цієї ГРГ, 

щодо сприяння найскорішого погодження 

критеріїв та направлення на затвердження до 

Урядового комітету та Уряду. 

 

 

5. Інші питання ГРГ  

Внутрішній план АМКУ щодо розгляду та 

затвердження критеріїв допустимості 

державної допомоги на 2021 рік. Пані Дягілєва 

повідомила, що протягом 2021 року АМКУ 

зосередить увагу на прийнятті наступних 

критеріїв допустимості державної допомоги: 

Критеріїв у сфері культури, авіації, а також  для 

забезпечення розвитку регіонів та підтримки 

середнього та малого підприємництва (критерії 

вже є затвердженими, однак потребують 

перегляду). АМКУ надасть повний перелік 

критеріїв для ознайомлення до наступної зустрічі 

ГРГ. Пан Міколай Стасяк, ключовий експерт 

Проекту SESAR відзначив значний спільний 

прогрес АМКУ та Проєкту SESAR у розробці 

критеріїв допустимості державної допомоги та 

висловив готовність Проєкту SESAR підтримати 

АМКУ на будь-яких стадіях їх 

розгляду/прийняття. 

 

 

                                                           
1 На дату скадання протоколу засідання проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для  здійснення 
тимчасових заходів, спрямованих на підтримку економіки в умовах поширення гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»надіслано до Секретаріату КМУ листом № 
500-29/01-1391 від 29.01.2021  
[1] On the date of drawing up the minutes of the meeting, draft resolution of the Cabinet of Ministers of 
Ukraine "On approval of criteria for assessing compatibility of state aid to undertakings for implementation of 
temporary measures aimed at support of the economy in the spread of acute respiratory disease COVID-19 
caused by coronavirus SARS-CoV-2"  was sent to the Secretariat of the CMU by letter № 500-29/01-1391 dated 
29.01.2021 
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Raising awareness on state aid. Ms. Cherednichenko 

noted that issue of awareness in the field of state aid is 

extremely important for grantors and recipients of state 

aid. For this reason, SESAR Project prepared and 

published informational videos on state aid, as well as 

video with participation of Olha Pishchanska, Chairman 

of AMCU, in which she reported about state aid on the 

example of Vinnytsia Transport Company. Ms. 

Diahilieva suggested including to the agenda of the next 

meeting of the SWG issues of further joint actions of all 

SWG participants to raise awareness and involve large 

state aid grantors. Rami Sarayrekh, USAID Project 

Representative, expressed readiness to promote 

dissemination of knowledge on state aid. 

 

 

 

 

Methodology of calculation Gross Grant Equivalent. 

Mr. Stasiak noted the need to include the methodology 

into the list of AMCU's priorities for 2021. Mr. Sabau 

supported the words of Mr. Stasiak and noted that 

adoption of the methodology is extremely important 

document is included into the list of priorities of SESAR 

Project. 

 

 

 

 

 

Підвищення обізнаності про державну 

допомогу. Пані Чередніченко зазначила, що 

питання обізнаності у сфері державної допомоги 

є надзвичайно важливим для надавачів і 

отримувачів державної допомоги. З цієї підстави, 

Проєктом SESAR було підготовлено та 

опубліковано інформаційні відео з питань 

державної допомоги, а також відео за участі 

Ольги Піщанської, Голови АМКУ,  в якому вона 

доповіла про державну допомогу на прикладі 

Вінницької транспортної компанії. Пані Дягілєва 

запропонувала включити до порядку денного 

наступної зустрічі ГРГ питання щодо подальших 

спільних дій всіх учасників ГРГ для підвищення 

обізнаності та залученості великих надавачів 

державної допомоги. Рамі Сарайрех, 

представник проєкту USAID, висловив 

готовність посприяти поширенню знань щодо 

державної допомоги.  

Методологія розрахунку грошового 

еквівалента допомоги. Пан Стасяк зазначив на 

необхідності включення методології до переліку 

пріоритетів АМКУ на 2021 рік. Пан Сабау 

підтримав слова пана Стасяка та зазначив, що 

прийняття методології є надзвичайно важливим 

документом  і входить до переліку пріоритетів 

Проєкту SESAR. 

 

Further actions of AMCU to be taken: 

• to send to SWG participants the final version of 

the draft law on SA, taking into account 

suggestions/comments of interested parties. 

• to send to SWG participants a plan of priorities 

for 2021 on development of criteria on SA 

compatibility in separate economic sectors  

• Include state aid awareness and involvement of 

state aid grantors to the agenda of the next SWG 

meeting 

Подальші дії АМКУ: 

• направити учасникам ГРГ фінальну 

редакцію проекту закону про ДД з 

урахуванням  пропозицій/зауважень 

заінтересованих осіб.  

• направити учасникам ГРГ план 

пріоритетів на 2021 рік щодо розробки 

критеріів допустимості дд в окремих 

галузях економіки 

• Включити питання обізнаності та 

залученості надавачів державної 
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• Arrange a meeting with USAID representatives 

to discuss possible ways of promotion of state 

aid sphere and grantors’ involvement. 

допомоги в порядок денний наступної 

зустрічі ГРГ 

• Організувати зустріч з представниками 

USAID для обговорення можливих 

шляхів просування сфери державної 

допомоги та залученості надавачів. 

 

Drafted by the SWG Secretariat  

Approved by:  

1. Dar'ya Cherednichenko  - Deputy Chair of the 

Antimonopoly Committee of Ukraine - State 

Commissioner  

2. Stefan Sabau - Team Leader of the International 

Technical Assistance Project  

 

Date: 01.02.2021. 

 

 

Підготовлено секретаріатом ГРГ 

Погоджено:  

1. Дар’я Чередніченко – заступник Голови 

Антимонопольного комітету України – 

державний уповноважений  

2. Штефан Сабау – керівник Проєкту 

міжнародної технічної підтримки  

 

Дата: 01.02.2021. 

 


