Marchenko Danevych (Київ, Україна) та Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP (Брюсель,
Бельгія) запрошують Вас відвідати семінар «Нове законодавство про державну допомогу: можливості
та виклики» від провідних експертів галузі. Семінар відбудеться 3 жовтня 2017 року, з 9:00 до 13:00 в
Готелі Radisson Blue, Київ (Ярославів Вал, 22).
ПРО СЕМІНАР
Нове законодавство про державну допомогу суб’єктам господарювання, прийняте відповідно до
зобов’язань України за Угодою про Асоціацію, набуло чинності 2 серпня 2017 року. З моменту
прийняття законодавства в 2014 році, український уряд та Антимонопольний комітет України
(“АМКУ”), який відповідає за впровадження системи контролю за державною допомогою в Україні,
розробляли законодавчі акти, здійснювали моніторинг заходів, які можуть вважатися державною
допомогою, та проводили тренінги для посадовців для того, щоб підготуватися до його впровадження.
Державна допомога суб’єктам господарювання – доволі широкий концепт, застосовний у багатьох
аспектах. Прямі бюджетні субсидії, державні гарантії, звільнення від оподаткування та відстрочення
оплати податків, списання боргів державою, внесення державою капіталу та багато інших подібних
вибіркових заходів, які здійснюються державою та за держаний кошт, - можуть бути визнані
державною допомогою. Нове законодавство покладає ряд обов’язків на надавачів та отримувачів
державної допомоги. Компаніям слід оцінити ризики (в якості отримувачів державної допомоги) та
можливості (в якості конкурентів отримуючих компаній), які виникають у зв’язку із впровадженням
нового законодавства. В цьому контексті також варто враховувати роль української судової системи.
Під час семінару ви отримаєте відповіді на наступні питання:






Що таке державна допомога;
Дотримання вимог державної допомоги: які є ризики та можливості для бізнесу;
Правила державної допомоги та як їх використати для контролю і оспорювання дій
державних органів;
Як використовувати правила державної допомоги для оспорювання дій конкурентів;
Яка роль АМКУ та українських судів у сфері державної допомоги.
СПІКЕРИ

Європейське право про державну допомогу – Жак Дерен
Партнер, Брюссельська та Паризька колегії адвокатів, Sheppard Mullin (Брюссель)
Професор права державної допомоги (Льєжський Університет & Брюссельська школа конкуренції)
Український погляд та модерація – Олександр Алексєєнко
Партнер, Marchenko Danevych
Український погляд – Анна Артеменко
Державний уповноважений Антимонопольного комітету України

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ
8:45 - 9:20

Реєстрація і вітальна кава

9:20 - 9:25

Вітальне слово – Олександр Алексєєнко

9:25 - 9:35

Засади існування системи контролю за державою допомогою – Жак
Дерен

9:35 - 10:05

Поняття державної допомоги в праві ЄС – Жак Дерен
Критерії, які визначають поняття державної допомоги: суб’єкт
господарювання, перевага, вибірковість, передання державних ресурсів,
державний, потенційне спотворення конкуренції та вплив на торгівлю між
державами-членами ЄС

10:05 - 10:35

Законодавче регулювання та практика державної допомоги в Україні –
Анна АртеменкоПоточний статус та перспективи: погляд зсередини на
переговори та економічний/політичний контекст Угоди про Асоціацію;
принципи українського законодавства про державну допомогу

10:35 - 10:45

Запитання і відповіді

10:45 - 11:15

Кава-брейк

11:15 - 11:35

Процедура державної допомоги (Європейський Союз та український
погляд) – Жак Дерен і Олександр Алексєєнко

11:35 - 12:25

Роль національних судів у контролі за державною допомогою – Жак
Дерен і Олександр Алексєєнко

12:25 - 12:45

Рекомендації
отримувачам
держаної
допомоги
та
особам/конкурентам – Олександр Алексєєнко та Анна Артеменко

12:45 - 13:00

Запитання і відповіді

*Забезпечується синхронний переклад на українську та англійську мови.

третім

БІОГРАФІЇ СПІКЕРІВ
Жак Дерен – Партнер Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP, Брюссель. Він є спів керівником
практики глобальної групи антимонопольного та конкурентного права у Sheppard, Mullin, Richter &
Hampton LLP. Жак є членом Брюссельської та Паризької Колегій адвокатів та професором
Льєжського університету і Брюссельської школи конкурентного права. Жак Дерен має 30-річний
досвід в усіх галузях конкурентного права (злиттях, картелях, зловживанні домінуючим становищем та
державній допомозі), в європейському регулюванні та питаннях, пов'язаних з антимонопольним
законодавством у різних індустріях (таких, як енергетика, поштові послуги, транспорт, зв'язок). Жак
регулярно бере участь у слуханнях Європейської Комісії з питань конкуренції, також бере участь у
засіданнях судів ЄС, національних органів з питань конкуренції, бельгійських і французьких судів та
різноманітних контролюючих органів.
Досвід Жака у сфері державної допомоги налічує три десятиліття, протягом яких він представляв
інтереси отримувачів державної допомоги, їх конкурентів та держав-членів у Європейській Комісії,
судах ЄС та національних судах. Жак координував та виступив співавтором дослідження щодо
застосування правил державної допомоги на національному рівні (в 2006 і 2009 роках) для
Європейської Комісії, яке посприяло виданню Приписів щодо Відшкодування та Застосування у 2007
та 2009 роках відповідно. Він є одним з редакторів книги «Про застосування законодавства ЄС про
державну допомогу на національному рівні» - 2010 – «Звіти 27 держав-членів ЄС» (Lexxion, жовтень
2010), і щоквартально пише коментарі щодо практики у сфері державної допомоги в журналі
Concurrences починаючи з 2004 року (спільно з посадовцями ЄС). Жак Деренн є одним із засновників
Міжнародного Юридичного Центру з Конкуренції (при Коледжі Європи, Науковій Раді та
Виконавчому Комітеті). Він закінчив Льєжський Університет (Бельгія) у 1987 році та Коледж Європи
(Брюгге) у 1988 році.
Олександр Алексєєнко – Партнер Marchenko Danevych, керівник практики антимонопольного та
конкурентного права. Член Колегії адвокатів Київської області, Громадської ради при
Антимонопольному комітеті України, Комітету АПУ з конкурентного права, Антимонопольного
комітету Міжнародної асоціації юристів, Робочої групи з антимонопольного права Американської
торгівельної палати в Україні. Олександр Алексєєнко спеціалізується на антимонопольному,
конкурентному праві та інтелектуальній власності, з акцентом на питаннях концентрації, картелів,
зловживань домінуючим становищем, недобросовісної конкуренції, закупівель, комплаєнсу та
державної допомоги. Олександр понад десять років надає юридичну підтримку провідним
міжнародним та українським компаніям щодо питань антимонопольного та конкурентного права.
Олександра Алексєєнка часто цитують ЗМІ у справах, що стосуються антимонопольного та
конкурентного права в Україні.
Олександр консультував клієнтів в ключових українських антимонопольних справах, включаючи
представництво групи провідних учасників ринку у розслідуванні та подальшому унікальному
антимонопольному спорі, пов`язаному з наданням АМКУ дозволу мультинаціональній корпорації на
набуття контролю над українськими виробничими потужностями. Справа включала спір проти
АМКУ щодо визнання недійсним дозволу на концентрацію та подальшу судову справу щодо
визнання недійсною відповідної M&A трансакції. Олександр рекомендований у сфері
антимонопольного та конкурентного права Chambers & Partners, Best Lawyers, Ukrainian Law Firms. A
Handbook for Foreign Clients and Clients Choice Awards Юридичної Газети.

Анна Артеменко – державний уповноважений Антимонопольного комітету України. Її досвід в
державній службі налічує понад 10 років. Пані Артеменко працювала в Міністерстві юстиції України
та Міністерстві економіки України. Починаючи з 2011 року вона працює в Антимонопольному
комітеті України на керівних посадах. В червні 2015 пані Артеменко була призначена Державним
уповноваженим Антимонопольного комітету України. Її обов’язки включають: міжнародну співпрацю
в сфері захисту конкуренції, створення системи моніторингу і контролю за державною допомогою
суб’єктам підприємницької діяльності та захист економічної конкуренції на ринку фінансових послуг.
Пані Артеменко була членом офіційної делегації України під час процесу переговорів щодо Угоди
про асоціації між Україною та Європейським Союзом і створення зони вільної торгівлі між Україною
та ЄАВТ (Європейською асоціацією вільної торгівлі). За значний особистий внесок, в тому числі – у
розвиток євроінтеграційного вектору, вона отримала різноманітні нагороди.

