
В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И

ЗА КОН
УК РАЇНИ

ПРО ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ 
СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

За ста ном на 21 серпня 2014 року

Офіційне ви дан ня

КИЇВ

ПАР ЛА МЕ НТСЬ КЕ ВИ ДАВ НИ ЦТ ВО

2014



УДК 346.2(477)(094.5)  
ББК 67.9(4Укр)404-3  
 З-19

СЕРІЯ «ЗА КО НИ УК РАЇНИ»

Заснована 1997 року

      

ISBN 978-966-611-941-7

Закон України «Про державну допомогу суб’єктам госпо-
дарювання». За ста  ном на 21 серпня 2014 року / Верховна Рада 
України : офіц. вид. — К. : Парла мент ське вид-во, 2014. — 20 с. —  
(Серія «За кони України»).

ISBN 978-966-611-941-7
УДК 346.2(477)(094.5)

ББК 67.9(4Укр)404-3

З-19



3

ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ  
СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

№ 1555–VII від 01.07.2014 року
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2014, № 34, ст. 1173)

Цей Закон встановлює правові засади проведення моніторингу дер- 
жавної допомоги суб’єктам господарювання, здійснення контролю за до- 
пустимістю такої допомоги для конкуренції, спрямований на забезпечення 
захисту та розвитку конкуренції, підвищення прозорості функціонування 
системи державної допомоги та дотримання міжнародних зобов’язань 
України у сфері державної допомоги.

Розділ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому зна-

ченні:
1) державна допомога суб’єктам господарювання (далі — держав-

на 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;

2) заінтересовані особи — надавачі та отримувачі державної до-
помоги, суб’єкти господарювання, інші юридичні і фізичні особи, їх 
об’єднання, інтереси яких можуть зазнати впливу від надання держав-
ної допомоги;

3) індивідуальна державна допомога — захід державної допомоги, 
що здійснюється поза межами програми державної допомоги, а також 
окремі заходи державної допомоги, що здійснюються в межах програ-
ми державної допомоги, але підлягають повідомленню згідно з умова-
ми такої програми та цим Законом;

4) місцеві ресурси — рухоме і нерухоме майно, кошти місцевих  
бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності тери-
торіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, об’єкти їх спільної 
власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад, май-
но, що належить Автономній Республіці Крим, управління яким здій-
снює Рада міністрів Автономної Республіки Крим;


