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ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
від 16 січня 2003 року №435-IV 

 

Витяг 
 

КНИГА ПЕРША 
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

РОЗДІЛ I 
 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Глава 5 
ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ 

 
Стаття 50. Право фізичної особи на здійснення підприємницької 

діяльності 
 
1. Право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено 

законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю.  
Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької 

діяльності встановлюються Конституцією України та законом.  
2. Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за 

умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.  
Інформація про державну реєстрацію фізичних осіб - підприємців є 

відкритою.  
3. Якщо особа розпочала підприємницьку діяльність без державної 

реєстрації, уклавши відповідні договори, вона не має права оспорювати ці 
договори на тій підставі, що вона не є підприємцем.  

 
Стаття 51. Застосування до підприємницької діяльності фізичних осіб     

нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльніс ть 
юридичних осіб 

 
1. До підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються 

нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльніс ть 
юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті 
відносин.  

 
Стаття 52. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи – 

підприємця 
 
1. Фізична особа - підприємець відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними 

з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із  
законом не може бути звернено стягнення.  
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2. Фізична особа - підприємець, яка перебуває у шлюбі, відповідає за 
зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм 
особистим майном і часткою у праві спільної сумісної власності подружжя, яка 
належатиме їй при поділі цього майна.  

 
Стаття 53. Банкрутство фізичної особи – підприємця 
 
1. Фізична особа, яка неспроможна задовольнити вимоги кредиторів,  

пов'язані із здійсненням нею підприємницької діяльності, може бути визнана 
банкрутом у порядку, встановленому законом.  

 
Стаття 54. Управління майном, що використовується у підприємницькій 

діяльності, органом опіки та піклування 
 
1. Якщо фізична особа - підприємець визнана безвісно відсутньою,  

недієздатною чи її цивільна дієздатність обмежена або якщо власником майна, 
яке використовувалося у підприємницькій діяльності, стала неповнолітня чи 
малолітня особа, орган опіки та піклування може призначити управителя цього 
майна.  

Орган опіки та піклування укладає з управителем договір про управління 
цим майном.  

2. При здійсненні повноважень щодо управління майном управитель діє 
від свого імені в інтересах особи, яка є власником майна.  

3. У договорі про управління майном встановлюються права та обов'язки 
управителя.  

Орган опіки та піклування здійснює контроль за діяльніс тю управителя 
майном відповідно до правил про контроль за діяльніс тю опікуна і 
піклувальника.  

4. Договір про управління майном припиняється, якщо відпали 
обставини, на підставі яких він був укладений.  

 
 

Підрозділ 2 
 

ЮРИДИЧНА ОСОБА 
 
Глава 7 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ 
 

Стаття 80. Поняття юридичної особи 
 
1. Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у 

встановленому законом порядку.  
Юридична особа наділяється цивільною правоздатніс тю і дієздатністю,  

може бути позивачем та відповідачем у суді.  
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Стаття 81. Види юридичних осіб 
 
1. Юридична особа може бути створена шляхом об'єднання осіб та (або)  

майна.  
2. Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на 

юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.  
Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих 

документів відповідно до статті 87 цього Кодексу.  
Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом 

Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної 
Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.  

3. Цим Кодексом встановлюються порядок створення, організаційно-
правові форми, правовий статус юридичних осіб приватного права.  

Порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права 
встановлюються Конституцією України та законом.  

4. Юридична особа може бути створена шляхом примусового поділу 
(виділу) у випадках, встановлених законом.  

 
Стаття 82. Участь юридичних осіб публічного права у цивільних 

відносинах 
 
1. На юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах 

поширюються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.  
 
Стаття 83. Організаційно-правові форми юридичних осіб 
 
1. Юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в  

інших формах, встановлених законом.  
2. Товариством є організація, створена шляхом об'єднання осіб 

(учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути 
створено однією особою, якщо інше не встановлено законом.  

Товариства поділяються на підприємницькі та непідприємницькі.  
3. Установою є організація, створена однією або кількома особами 

(засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання 
(виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за 
рахунок цього майна.  

Особливості правового статусу окремих видів установ встановлюються 
законом.  

4. Положення цієї глави застосовуються до всіх товариств та установ,  
якщо інші правила для окремих видів товариств або установ не встановлені 
законом.  
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Стаття 84. Підприємницькі товариства 
 
1. Товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою 

одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками 
(підприємницькі товариства), можуть бути створені лише як господарські 
товариства (повне товариство, командитне товариство, товариство з 
обмеженою або додатковою відповідальніс тю, акціонерне товариство) або 
виробничі кооперативи.  

 
Стаття 85. Непідприємницькі товариства 
 
1. Непідприємницькими товариствами є товариства, які не мають на меті 

одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками.  
2. Особливості правового статусу окремих видів непідприємницьких 

товариств встановлюються законом.  
 
Стаття 86. Здійснення підприємницької діяльності непідприємницькими 

товариствами та установами 
 
1. Непідприємницькі товариства (споживчі кооперативи, об'єднання 

громадян тощо) та установи можуть поряд з і своєю основною діяльністю 
здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і 
якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її 
досягненню.  

 
Стаття 87. Створення юридичної особи 
 
1. Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють 

установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма 
учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх 
затвердження.  

2. Установчим документом товариства є затверджений учасниками стату т 
або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено 
законом.  

Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту,  
затвердженого цією особою.  

3. Установа створюється на підставі індивідуального або спільного 
установчого акта, складеного засновником (засновниками). Установчий акт 
може міститися також і в заповіті. До створення установи установчий акт,  
складений однією або кількома особами, може бути скасований засновником 
(засновниками).  

4. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.  
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Стаття 88. Вимоги до змісту установчих документів 
 
1. У статуті товариства вказуються найменування юридичної особи,  

органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними 
рішень, порядок вступу до товариства та виходу з нього, якщо додаткові 
вимоги щодо змісту статуту не встановлені цим Кодексом або іншим законом.  

2. У засновницькому договорі товариства визначаються зобов'язання 
учасників створити товариство, порядок їх спільної діяльності щодо його 
створення, умови передання товариству майна учасників, якщо додаткові 
вимоги щодо змісту засновницького договору не встановлені цим Кодексом або 
іншим законом.  

3. В установчому акті установи вказується її мета, визначаються майно,  
яке передається установі, необхідне для досягнення цієї мети, структура 
управління установою. Якщо в установчому акті, який міститься у заповіті,  
відсутні окремі із зазначених вище положень, їх встановлює орган, що здійснює 
державну реєстрацію.  

 
Стаття 89. Державна реєстрація юридичної особи 
 
1. Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку,  

встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного 
державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення.  

2. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної 
особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для 
відмови у державній реєстрації юридичної особи. Відмова у державній 
реєстрації з інших мотивів (недоцільніс ть тощо) не допускається.  

3. Відмова у державній реєстрації, а також зволікання з її проведенням 
можуть бути оскаржені до суду.  

4. До єдиного державного реєстру вносяться відомості про організаційно-
правову форму юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органи 
управління, філії та представництва, мету установи, а також інші відомості,  
встановлені законом.  

5. Зміни до установчих документів юридичної особи набирають чинності 
для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених 
законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію,  
про такі зміни. Юридичні особи та їх учасники не мають права посилатися на 
відсутніс ть державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які 
діяли з урахуванням цих змін.  

 
Стаття 90. Найменування юридичної особи 
 
1. Юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить 

інформацію про її організаційно-правову форму.  
Найменування установи має містити інформацію про характер її 

діяльності.  
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Юридична особа може мати крім повного найменування скорочене 
найменування.  

2. Юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати 
комерційне (фірмове) найменування.  

Комерційне (фірмове) найменування юридичної особи може бути 
зареєстроване у порядку, встановленому законом.  

3. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах 
і вноситься до єдиного державного реєстру.  

4. У разі зміни свого найменування юридична особа крім виконання 
інших вимог, встановлених законом, зобов'язана помістити оголошення про це 
в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про 
державну реєстрацію юридичної особи, та повідомити про це всім особам, з 
якими вона перебуває у договірних відносинах.  

5. Юридична особа не має права використовувати найменування іншої 
юридичної особи.  

 
Стаття 91. Цивільна правоздатніс ть юридичної особи 
 
1. Юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов'язки 

(цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою 
можуть належати лише людині.  

2. Цивільна правоздатність юридичної особи може бути обмежена лише 
за рішенням суду.  

3. Юридична особа може здійснювати окремі види діяльності, перелік  
яких встановлюється законом, після одержання нею спеціального дозволу 
(ліцензії).  

4. Цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її 
створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису 
про її припинення.  

 
Стаття 92. Цивільна дієздатність юридичної особи 
 
1. Юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх 

через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.  
Порядок створення органів юридичної особи встановлюється 

установчими документами та законом.  
2. У випадках, встановлених законом, юридична особа може набувати 

цивільних прав та обов'язків і здійснювати їх через своїх учасників.  
3. Орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної 

особи чи закону виступає від її імені, зобов'язана діяти в інтересах юридичної 
особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.  

У відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо 
представництва юридичної особи не має юридичної сили, крім випадків, коли 
юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла 
не знати про такі обмеження.  
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4. Якщо члени органу юридичної особи та інші особи, які відповідно до 
закону чи установчих документів виступають від імені юридичної особи, 
порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну 
відповідальність за збитки, завдані ними юридичній особі.  

 
Стаття 93. Місцезнаходження юридичної особи  
 
1. Місцезнаходженням юридичної особи є адреса органу або особи, які 

відповідно до установчих документів  юридичної особи чи закону виступають 
від її імені.  

 
Стаття 94. Особисті немайнові права юридичної особи 
 
1. Юридична особа має право на недоторканність її ділової репутації, на 

таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які 
можуть їй належати.  

Особисті немайнові права юридичної особи захищаються відповідно до 
глави 3 цього Кодексу.  

 
Стаття 95. Філії та представництва 
 
1. Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований 

поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.  
2. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що 

розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист 
інтересів юридичної особи.  

3. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються 
майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого 
нею положення.  

4. Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і 
діють на підставі виданої нею довіреності.  

5. Відомості про філії та представництва юридичної особи включаються 
до єдиного державного реєстру.  

 
Стаття 96. Відповідальніс ть юридичних осіб 
 
1. Юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.  
2. Юридична особа відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним їй 

майном.  
3. Учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов'язаннями 

юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов'язаннями її учасника 
(засновника), крім випадків, встановлених установчими документами та 
законом.  

4. Особи, які створюють юридичну особу, несуть солідарну 
відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до її державної реєстрації.  
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Юридична особа відповідає за зобов'язаннями її учасників (засновників), 
що пов'язані з її створенням, тільки у разі наступного схвалення їхніх дій 
відповідним органом юридичної особи.  

 
Стаття 97. Управління товариством 
 
1. Управління товариством здійснюють його органи.  
2. Органами управління товариством є загальні збори його учасників і 

виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом.  
 
Стаття 98. Загальні збори учасників товариства 
 
1. Загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з  

усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними 
зборами до компетенції виконавчого органу.  

2. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа 
присутніх учасників, якщо інше не встановлено установчими документами або 
законом.  

Рішення про внесення змін до статуту товариства, відчуження майна 
товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна 
товариства, та про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у 
3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом.  

3. Учасник товариства не має права голосу при вирішенні загальними 
зборами товариства питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між  
ним і товариством.  

4. Порядок скликання загальних зборів визначається в установчих 
документах товариства. Учасники товариства, що володіють не менш  як  
десятьма відсотками голосів, можуть вимагати скликання загальних зборів.  

Якщо вимога учасників про скликання загальних зборів не виконана, ці 
учасники мають право самі скликати загальні збори.  

5. Рішення загальних зборів може бути оскаржене учасником товариства 
до суду.  

 
Стаття 99. Виконавчий орган товариства 
 
1. Загальні збори товариства своїм рішенням створюють виконавчий 

орган та встановлюють його компетенцію і склад.  
2. Виконавчий орган товариства може складатися з однієї або кількох 

осіб. Виконавчий орган, що складається з кількох осіб, приймає рішення у 
порядку, встановленому абзацом першим частини другої статті 98 цього 
Кодексу.  

3. Члени виконавчого органу можуть бути у будь-який час усунені від 
виконання своїх обов'язків, якщо в установчих документах не визначені 
підстави усунення членів виконавчого органу від виконання своїх обов'язків.  
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4. Назвою виконавчого органу товариства відповідно до установчих 
документів або закону може бути "правління", "дирекція" тощо.  

 
Стаття 100. Право участі у товаристві 
 
1. Право участі у товаристві є особистим немайновим правом і не може 

окремо передаватися іншій особі.  
2. Учасники товариства мають право вийти з товариства, якщо 

установчими документами не встановлений обов'язок учасника письмово 
попередити про свій вихід з товариства у визначений строк, який не може 
перевищувати одного року.  

3. Учасник товариства у випадках та в порядку, встановлених 
установчими документами або законом, може бути виключений з товариства.  

 
Стаття 101. Управління установою 
 
1. Засновники установи не беруть участі в управлінні нею.  
В установі обов'язково створюється правління, до якого застосовуються 

положення статті 99 цього Кодексу.  
Установчий акт може передбачати створення також інших органів,  

визначати порядок формування цих органів та їх склад.  
2. Нагляд за діяльністю установи здійснює її наглядова рада.  
Наглядова рада здійснює нагляд за управлінням майном установи,  

додержанням мети установи та за її іншою діяльністю відповідно до 
установчого акта.  

 
Стаття 102. Передання майна установі 
 
1. В установчому акті визначається майно, яке засновник (а в разі його 

смерті - зобов'язана особа) повинен передати установі після її державної 
реєстрації.  

 
Стаття 103. Зміна мети установи та структури управління 
 
1. Якщо здійснення мети установи стало неможливим або воно загрожує 

суспільним інтересам, то відповідний орган, який здійснює державну 
реєстрацію, може звернутися до суду з заявою про визначення іншої мети 
установи за погодженням з органами управління установою.  

2. У разі зміни мети установи суд повинен враховувати наміри засновника 
та дбати про те, щоб вигоди від використання майна установи передавалися тим 
дестинаторам, яким ці вигоди призначалися за наміром засновника.  

3. Суд може змінити структуру управління установи, якщо це необхідно 
внаслідок зміни мети установи або з інших поважних причин.  



 15 

4. У разі зміни мети установи або зміни структури управління установи її 
правління зобов'язане повідомити суд у письмовій формі про свою думку з 
цього питання.  

 
Стаття 104. Припинення юридичної особи 
 
1. Юридична особа припиняється в результаті передання всього свого 

майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам 
(злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.  

2. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного 
державного реєстру запису про її припинення.  

3. Порядок припинення юридичної особи в процесі відновлення її 
платоспроможності або банкрутства встановлюється законом.  

 
Стаття 105. Обов'язки особи, що прийняла рішення про припинення 

юридичної особи 
 
1. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про 

припинення юридичної особи, зобов'язані негайно письмово повідомити про це 
орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного 
реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення.  

2. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про 
припинення юридичної особи, призначають комісію з припинення юридичної 
особи (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і 
строки припинення юридичної особи відповідно до цього Кодексу.  

Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи може бути 
покладено на орган управління юридичної особи.  

3. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо 
управління справами юридичної особи. Комісія виступає в суді від імені 
юридичної особи, яка припиняється.  

4. Комісія з припинення юридичної особи поміщає в друкованих засобах 
масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію 
юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної 
особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї. Цей строк не 
може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про 
припинення юридичної особи.  

Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а 
також письмово повідомляє їх про припинення юридичної особи.  

 
Стаття 106. Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи 
 
1. Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи 

здійснюються за рішенням його учасників або органу юридичної особи, 
уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених 
законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.  
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2. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних органів  
державної влади на припинення юридичної особи шляхом злиття або 
приєднання.  

 
Стаття 107. Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, 

приєднання, поділу та перетворення 
 
1. Кредитор юридичної особи, що припиняється, може вимагати від неї 

припинення або дострокового виконання зобов'язання.  
2. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та 

задоволення чи відхилення цих вимог коміс ія з припинення юридичної особи 
складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або 
розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про 
правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, 
стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які 
оспорюються сторонами.  

3. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються 
учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про її 
припинення.  

Нотаріально посвідчені копії передавального акта та розподільчого 
балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем 
державної реєстрації юридичної особи, що припиняється, а також в орган, який 
здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації юридичної 
особи правонаступника.  

4. Порушення положень частин другої та третьої цієї статті є підставою 
для відмови у внесенні до єдиного державного реєстру запису про припинення 
юридичної особи та державній реєстрації створюваних юридичних осіб -  
правонаступників.  

5. Якщо правонаступниками юридичної особи є кілька юридичних осіб і 
точно визначити правонаступника щодо конкретних обов'язків юридичної 
особи, що припинилася, неможливо, юридичні особи - правонаступники несуть 
солідарну відповідальність перед кредиторами юридичної особи, що 
припинилася.  

 
Стаття 108. Перетворення юридичної особи 
 
1. Перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової 

форми.  
2. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно,  

усі права та обов'язки попередньої юридичної особи.  
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Стаття 109. Виділ 
 
1. Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та 

обов'язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових 
юридичних осіб.  

2. До виділу застосовуються за аналогією положення частин першої,  
другої та четвертої статті 105 та положення статей 106 і 107 цього Кодексу.  

 
Стаття 110. Ліквідація юридичної особи 
 
1. Юридична особа ліквідується:  
1) за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого 

на це установчими документами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, 
на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено,  
а також в інших випадках, передбачених установчими документами;  

2) за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації 
юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна 
усунути, а також в інших випадках, встановлених законом.  

2. Вимога про ліквідацію юридичної особи на підставах, зазначених у 
пункті 2 частини першої цієї статті, може бути пред'явлена до суду органом, що 
здійснює державну реєстрацію, а також учасником юридичної особи.  

Рішенням суду про ліквідацію юридичної особи на його учасників або 
орган, уповноважений установчими документами приймати рішення про 
ліквідацію юридичної особи, можуть бути покладені обов'язки щодо 
проведення ліквідації юридичної особи.  

3. Якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення 
вимог кредиторів, юридична особа ліквідується в порядку, встановленому 
законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.  

4. Особливості ліквідації банків встановлюються законом про банки і 
банківську діяльніс ть.  

 
Стаття 111. Порядок ліквідації юридичної особи 
 
1. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог  

кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості 
про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених 
кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.  

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної 
особи або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.  

2. Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи, що ліквідується,  
провадиться у порядку черговості, встановленої статтею 112 цього Кодексу, 
відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його 
затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким 
провадяться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного 
балансу.  
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В разі недостатності у юридичної особи, що ліквідується, грошових 
коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж  
майна юридичної особи.  

3. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія 
складає ліквідаційний баланс, який затверджується учасниками юридичної 
особи або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.  

4. Майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог  
кредиторів, передається її учасникам, якщо інше не встановлено установчими 
документами юридичної особи або законом.  

5. Юридична особа є ліквідованою з дня внесення до єдиного державного 
реєстру запису про її припинення.  

 
Стаття 112. Задоволення вимог кредиторів 
 
1. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її 

кредиторів задовольняються у такій черговості:  
1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди,  

завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги 
кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;  

2) у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з  
трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату 
його інтелектуальної, творчої діяльності;  

3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів  
(обов'язкових платежів);  

4) у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.  
Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що 

належать кожному кредитору цієї черги.  
2. У разі відмови ліквідаційної коміс ії у задоволенні вимог кредитора або 

ухилення від їх розгляду кредитор має право до затвердження ліквідаційного 
балансу юридичної особи звернутися до суду із позовом до ліквідаційної 
комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок  
майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи.  

3. Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого 
ліквідаційною комісією для їх пред'явлення, задовольняються з майна 
юридичної особи, яку ліквідовують, що залишилося після задоволення вимог  
кредиторів, заявлених своєчасно.  

4. Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо 
кредитор у місячний строк  після одержання повідомлення про повну або 
часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, 
у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, а також вимоги, 
які не задоволені через відсутність майна юридичної особи, що ліквідується, 
вважаються погашеними.  
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Глава 8 
ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА 

 
§ 1. Господарські товариства 

 
1. Загальні положення  
 
Стаття 113. Поняття та види господарських товариств 
 
1. Господарським товариством є юридична особа, статутний (складений)  

капітал якої поділений на частки між учасниками.  
2. Господарські товариства можуть бути створені у формі повного 

товариства, командитного товариства, товариства з обмеженою або додатковою 
відповідальністю, акціонерного товариства.  

 
Стаття 114. Учасники господарського товариства 
 
1. Учасником господарського товариства може бути фізична або 

юридична особа.  
Обмеження щодо участі у господарських товариствах може бути 

встановлено законом.  
2. Господарське товариство, крім повного і командитного товариств,  

може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником.  
 
Стаття 115. Майно господарського товариства 
 
1. Господарське товариство є власником:  
1) майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до 

статутного (складеного) капіталу;  
2) продукції, виробленої товариством у результаті господарської 

діяльності;  
3) одержаних доходів;  
4) іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.  
2. Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського 

товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші 
відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено 
законом.  

Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється 
за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона 
підлягає незалежній експертній перевірці.  

 
Стаття 116. Права учасників господарського товариства 
 
1. Учасники господарського товариства мають право у порядку,  

встановленому установчим документом товариства та законом:  
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1) брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному в  
установчому документі, крім випадків, встановлених законом;  

2) брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його 
частину (дивіденди);  

3) вийти у встановленому порядку з товариства;  
4) здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі 

товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, у порядку, 
встановленому законом;  

5) одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку,  
встановленому установчим документом.  

2. Учасники господарського товариства можуть також мати інші права,  
встановлені установчим документом товариства та законом.  

 
Стаття 117. Обов'язки учасників господарського товариства 
 
1. Учасники господарського товариства зобов'язані:  
1) додержуватися установчого документа товариства та виконувати 

рішення загальних зборів;  
2) виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі ті, що 

пов'язані з майновою участю, а також робити вклади (оплачувати акції) у 
розмірі, в порядку та засобами, що передбачені установчим документом;  

3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 
про діяльніс ть товариства.  

2. Учасники господарського товариства можуть також мати інші 
обов'язки, встановлені установчим документом товариства та законом.  

 
Стаття 118. Залежне господарське товариство 
 
1. Господарське товариство (товариство з обмеженою або додатковою 

відповідальністю, акціонерне товариство) є залежним, якщо іншому 
(головному) господарському товариству належать двадцять або більше 
відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою 
відповідальністю чи двадцять або більше відсотків простих акцій акціонерного 
товариства.  

2. Господарське товариство, яке придбало або іншим чином набуло 
двадцять або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або 
додатковою відповідальніс тю чи двадцять або більше відсотків простих акцій 
акціонерного товариства, зобов'язане оприлюднити цю інформацію в порядку, 
встановленому законом.  

2. Повне товариство 
 
Стаття 119. Поняття повного товариства 
 
1. Повним є товариство, учасники якого відповідно до укладеного між  

ними договору здійснюють підприємницьку діяльніс ть від імені товариства і 
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солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальніс ть за його 
зобов'язаннями усім майном, що їм належить.  

2. Особа може бути учасником тільки одного повного товариства.  
3. Учасник повного товариства не має права без згоди інших учасників  

вчиняти від свого імені та у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб 
правочини, що є однорідними з тими, які становлять предмет діяльності 
товариства.  

У разі порушення цього правила товариство має право за своїм вибором 
вимагати від такого учасника або відшкодування завданих товариству збитків, 
або передання товариству усієї вигоди, набутої за такими правочинами.  

4. Найменування повного товариства має містити імена (найменування)  
всіх його учасників, слова "повне товариство" або містити ім'я (найменування)  
одного чи кількох учасників з доданням слів "і компанія", а також слова "повне 
товариство".  

 
Стаття 120. Засновницький договір повного товариства 
 
1. Повне товариство створюється і діє на підставі засновницького 

договору. Засновницький договір підписується всіма його учасниками.  
2. Засновницький договір повного товариства крім відомостей,  

передбачених статтею 88 цього Кодексу, має містити відомості про: розмір та 
склад складеного капіталу товариства; розмір та порядок зміни часток кожного 
з учасників у складеному капіталі; розмір, склад та строки внесення ними 
вкладів.  

 
Стаття 121. Управління повним товариством 
 
1. Управління діяльністю повного товариства здійснюється за спільною 

згодою всіх учасників. Засновницьким договором товариства можуть бути 
передбачені випадки, коли рішення приймається більшістю голосів учасників.  

2. Кожний учасник  повного товариства має один голос, якщо 
засновницьким договором не передбачений інший порядок визначення 
кількості голосів.  

3. Кожний учасник повного товариства, незалежно від того, чи 
уповноважений він вести справи товариства, має право ознайомлюватися з 
усією документацією щодо ведення справ товариства. Відмова від цього права 
чи його обмеження, зокрема за домовленістю учасників товариства, є 
нікчемною.  

 
Стаття 122. Ведення справ повного товариства 
 
1. Кожний учасник повного товариства має право діяти від імені 

товариства, якщо засновницьким договором не визначено, що всі учасники 
ведуть справи спільно або що ведення справ доручено окремим учасникам.  
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У разі спільного ведення учасниками справ товариства для вчинення 
кожного правочину є необхідною згода всіх учасників товариства. Якщо 
ведення справ доручено окремим учасникам повного товариства, інші учасники 
можуть вчиняти правочини від імені товариства за наявності у них довіреності,  
виданої учасниками, яким доручено ведення справ товариства.  

У відносинах з третіми особами повне товариство не може посилатися на 
положення засновницького договору, які обмежують повноваження учасників  
повного товариства щодо права діяти від імені товариства, крім випадків, коли 
буде доведено, що третя особа у момент вчинення правочину знала чи могла 
знати про відсутність в учасника товариства права діяти від імені товариства.  

2. Учасник повного товариства, що діяв у спільних інтересах, але не мав 
на це повноважень, має право у разі, якщо його дії не були схвалені іншими 
учасниками, вимагати від товариства відшкодування здійснених ним витрат,  
якщо він доведе, що у зв'язку з його діями товариство зберегло чи набуло 
майно, яке за вартістю перевищує ці витрати.  

3. У разі спору між учасниками повного товариства повноваження на 
ведення справ товариства, надані одному чи кільком учасникам, можуть бути 
припинені судом на вимогу одного чи кількох інших учасників товариства за 
наявності для цього достатніх підстав, зокрема внаслідок грубого порушення 
учасником, уповноваженим на ведення справ товариства, своїх обов'язків чи 
виявлення його нездатності до розумного ведення справ. На підставі рішення 
суду до засновницького договору товариства вносяться необхідні зміни.  

 
Стаття 123. Розподіл прибутку та збитків повного товариства 
 
1. Прибуток та збитки повного товариства розподіляються між його 

учасниками пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі, якщо інше не 
передбачено засновницьким договором або домовленістю учасників.  

2. Позбавлення учасника повного товариства права на участь у розподілі 
прибутку чи збитків не допускається.  

 
Стаття 124. Відповідальніс ть учасників повного товариства за його 

зобов'язаннями 
 
1. У разі недостатності у повного товариства майна для задоволення 

вимог кредиторів у повному обсязі учасники повного товариства солідарно 
відповідають за зобов'язаннями товариства усім своїм майном, на яке може 
бути звернене стягнення.  

2. Учасник повного товариства відповідає за боргами товариства 
незалежно від того, виникли ці борги до чи після його вступу в товариство.  

3. Учасник повного товариства, який вибув із товариства, відповідає за 
зобов'язаннями товариства, що виникли до моменту його вибуття, рівною 
мірою з учасниками, що залишилися, протягом трьох років з дня затвердження 
звіту про діяльність товариства за рік, у якому він вибув із товариства.  
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4. Учасник повного товариства, який сплатив повністю борги товариства,  
має право звернутися з регресною вимогою у відповідній частині до інших 
учасників, які несуть перед ним відповідальність пропорційно своїм часткам у 
складеному капіталі товариства.  

 
Стаття 125. Зміни у складі учасників повного товариства 
 
1. Зміни у складі учасників повного товариства можуть бути у зв'язку з:  
1) виходом учасника повного товариства з його складу з власної 

ініціативи;  
2) виключенням із складу учасників;  
3) вибуттям із складу учасників з причин, що не залежать від учасника.  
2. Порядок і особливості виходу, виключення та вибуття учасників з і 

складу повного товариства визначаються цим Кодексом, іншим законом та 
засновницьким договором.  

 
Стаття 126. Вихід з повного товариства 
 
1. Учасник повного товариства, яке було створене на невизначений строк,  

може у будь-який момент вийти з товариства, заявивши про це не пізніше ніж  
за три місяці до фактичного виходу із товариства.  

Достроковий вихід учасника з повного товариства, що засноване на 
певний строк, допускається лише з поважних причин.  

2. Відмова від права вийти з повного товариства є нікчемною.  
 
Стаття 127. Передання учасником частки (її частини) у складеному 

капіталі повного товариства 
 
1. Учасник повного товариства має право за згодою інших його учасників  

передати свою частку у складеному капіталі чи її частину іншому учасникові 
товариства або третій особі.  

2. У разі передання частки (її частини) новому учасникові до нього 
переходять повністю чи у відповідній частині права, що належали учасникові,  
який передав частку (її частину). Особа, якій передано частку (її частину), 
відповідає за зобов'язаннями товариства відповідно до частини другої статті 
124 цього Кодексу.  

3. У разі передання учасником товариства усієї частки іншій особі участь 
цього учасника в повному товаристві припиняється і для нього настають 
наслідки, передбачені частиною третьою статті 124 цього Кодексу.  

 
Стаття 128. Виключення зі складу учасників повного товариства 
 
1. Учасник повного товариства, який систематично не виконує чи виконує 

неналежним чином обов'язки, покладені на нього товариством, або який 
перешкоджає своїми діями (бездіяльністю) досягненню цілей товариства, може 



 24 

бути виключений із товариства у порядку, встановленому засновницьким 
договором.  

2. Рішення про виключення зі складу учасників повного товариства може 
бути оскаржене до суду.  

 
Стаття 129. Вибуття з повного товариства 
 
1. Повне товариство може прийняти рішення про визнання учасника 

повного товариства таким, що вибув із його складу, у разі:  
1) смерті учасника або оголошення його померлим - за відсутності 

спадкоємців;  
2) ліквідації юридичної особи - учасника товариства, в тому числі у 

зв'язку з визнанням її банкрутом;  
3) визнання учасника недієздатним, обмеження його цивільної 

дієздатності або визнання безвісно відсутнім;  
4) призначення за рішенням суду примусової реорганізації юридичної 

особи - учасника товариства, зокрема у зв'язку з її неплатоспроможністю;  
5) звернення стягнення на частину майна повного товариства, що 

відповідає частці учасника у складеному капіталі товариства.  
2. Рішення про визнання учасника повного товариства таким, що вибув із  

його складу, може бути оскаржене заінтересованими особами до суду.  
3. У разі вибуття учасника з повного товариства з підстав, передбачених 

частиною першою цієї статті, товариство може продовжити свою діяльність,  
якщо інше не встановлено засновницьким договором товариства чи 
домовленістю між учасниками, що залишаються.  

 
Стаття 130. Розрахунки у разі виходу, виключення та вибуття з повного 

товариства 
 
1. Учасникові, що вийшов, якого виключено або який вибув з повного 

товариства з підстав, встановлених у статтях 126, 128 і 129 цього Кодексу, 
виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна частці цього 
учасника у складеному капіталі товариства, якщо інше не встановлено 
засновницьким договором.  

2. Якщо спадкоємець учасника повного товариства - фізичної особи або 
правонаступник юридичної особи не вступив у повне товариство, розрахунки з  
ним здійснюються відповідно до частини першої цієї статті.  

3. Порядок визначення вартості частки учасника у майні повного 
товариства та строки її виплати встановлюються засновницьким договором і 
законом.   
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Стаття 131. Звернення стягнення на частину майна повного товариства,         
пропорційну частці учасника товариства у складеному капіталі 

 
1. Звернення стягнення на частку учасника у складеному капіталі повного 

товариства за його власними зобов'язаннями допускається тільки у разі 
недостатності іншого майна для задоволення вимог кредиторів. У разі 
недостатності майна учасника повного товариства для виконання його 
зобов'язань перед кредиторами вони можуть вимагати у встановленому порядку 
виділу частини майна повного товариства, пропорційної частці учасника-
боржника у складеному капіталі товариства.  

2. Частина майна повного товариства, пропорційна частці учасника-
боржника у складеному капіталі, виділяється у грошовій формі чи в натурі 
відповідно до балансу, складеного на момент вибуття такого учасника з  
товариства.  

 
Стаття 132. Ліквідація повного товариства 
 
1. Повне товариство ліквідовується на підставах, встановлених статтею 

110 цього Кодексу, а також у разі, якщо в товаристві залишається один учасник. 
Цей учасник має право протягом шести місяців з моменту, коли він став єдиним 
учасником товариства, перетворити таке товариство в інше господарське 
товариство у порядку, встановленому цим Кодексом.  

2. У разі виходу учасника з повного товариства, виключення одного з  
його учасників із товариства, смерті учасника товариства, ліквідації юридичної 
особи - учасника товариства або звернення кредитором одного з учасників  
стягнення на частину майна, пропорційну його частці у складеному капіталі,  
товариство може продовжити свою діяльність, якщо це передбачено 
засновницьким договором товариства чи домовленістю між учасниками, що 
залишаються.  

3. Командитне товариство 
 
Стаття 133. Основні положення про командитне товариство 
 
1. Командитним товариством є товариство, в якому разом з учасниками, 

які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно 
несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов'язаннями товариства 
усім своїм майном (повними учасниками), є один чи кілька учасників  
(вкладників), які несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, у 
межах сум зроблених ними вкладів та не беруть участі в діяльності товариства.  

2. Найменування командитного товариства має містити імена 
(найменування) всіх повних учасників, слова "командитне товариство" або 
містити ім'я (найменування) хоча б одного повного учасника з доданням слів "і 
компанія", а також слова "командитне товариство".  

Якщо у найменування командитного товариства включене ім'я вкладника,  
такий вкладник стає повним учасником товариства.  
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3. До командитного товариства застосовуються положення про повне 
товариство, якщо інше не встановлено цим Кодексом, іншим законом.  

 
Стаття 134. Засновницький договір командитного товариства 
 
1. Командитне товариство створюється і діє на підставі засновницького 

договору. Засновницький договір підписується усіма повними учасниками.  
2. Засновницький договір командитного товариства крім відомостей,  

передбачених статтею 88 цього Кодексу, має містити відомості про: розмір та 
склад складеного капіталу товариства; розмір та порядок зміни часток кожного 
з повних учасників у складеному капіталі; сукупний розмір вкладів вкладників.  

3. Якщо внаслідок виходу, виключення чи вибуття у командитному 
товаристві залишився один повний учасник, засновницький договір 
переоформляється в одноособову заяву, підписану повним учасником. Якщо 
командитне товариство створюється одним повним учасником, то установчим 
документом є одноособова заява (меморандум), яка містить усі відомості,  
встановлені цією статтею для командитного товариства.  

 
Стаття 135. Учасники командитного товариства 
 
1. Правовий статус повних учасників командитного товариства та їх 

відповідальність за зобов'язаннями товариства встановлюються положеннями 
цього Кодексу про учасників повного товариства.  

2. Особа може бути повним учасником тільки в одному командитному 
товаристві.  

Повний учасник командитного товариства не може бути учасником 
повного товариства.  

Повний учасник командитного товариства не може бути вкладником 
цього самого товариства.  

3. Сукупний розмір вкладів вкладників не повинен перевищувати 
п'ятдесяти відсотків складеного капіталу повного товариства.  

На момент державної реєстрації командитного товариства кожний із  
вкладників повинен зробити вклад у розмірі, встановленому законом.  

 
Стаття 136. Управління командитним товариством 
 
1. Управління діяльністю командитного товариства здійснюється 

повними учасниками у порядку, встановленому цим Кодексом для повного 
товариства.  

2. Вкладники не мають права брати участі в управлінні діяльністю 
командитного товариства та заперечувати проти дій повних учасників щодо 
управління діяльністю товариства. Вкладники командитного товариства 
можуть діяти від імені товариства тільки за довіреністю.  
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Стаття 137. Права та обов'язки вкладника командитного товариства 
 
1. Вкладник командитного товариства зобов'язаний зробити вклад до 

складеного капіталу. Внесення вкладів посвідчується свідоцтвом про участь у 
командитному товаристві.  

2. Вкладник командитного товариства має право:  
1) одержувати частину прибутку товариства відповідно до його частки у 

складеному капіталі товариства в порядку, встановленому засновницьким 
договором (меморандумом);  

2) діяти від імені товариства у разі видачі йому довіреності та відповідно 
до неї;  

3) переважно перед третіми особами набувати відчужувану частку (її 
частину) в складеному капіталі товариства відповідно до положень статті 147 
цього Кодексу.  

Якщо бажання викупити частку (її частину) виявили декілька вкладників,  
зазначена частка розподіляється між ними відповідно до їхніх часток у 
складеному капіталі товариства;  

4) вимагати першочергового повернення вкладу у разі ліквідації 
товариства;  

5) ознайомлюватися з річними звітами та балансами товариства;  
6) після закінчення фінансового року вийти з товариства та одержати свій 

вклад у порядку, встановленому засновницьким договором (меморандумом);  
7) передати свою частку (її частину) у складеному капіталі іншому 

вкладнику або третій особі, повідомивши про це товариство.  
Передання вкладником усієї своєї частки іншій особі припиняє його 

участь у командитному товаристві.  
3. Засновницьким договором (меморандумом) командитного товариства 

можуть бути передбачені також інші права вкладника.  
 
Стаття 138. Відповідальніс ть вкладника командитного товариства 
 
1. Якщо вкладник командитного товариства вчиняє правочин від імені та 

в інтересах товариства без відповідних повноважень, то в разі схвалення його 
дій командитним товариством він звільняється від відповідальності перед 
кредиторами за вчинений правочин.  

Якщо схвалення командитного товариства не буде отримано, вкладник  
відповідає перед третіми особами за вчиненим ним правочином усім своїм 
майном, на яке відповідно до закону може бути звернене стягнення.  

2. Вкладник командитного товариства, який не вніс передбаченого 
засновницьким договором (меморандумом) вкладу, несе відповідальність перед 
товариством у порядку, встановленому засновницьким договором 
(меморандумом).  
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Стаття 139. Ліквідація командитного товариства 
 
1. Командитне товариство ліквідовується при вибутті усіх вкладників.  

Повні учасники мають право у разі вибуття всіх вкладників перетворити 
командитне товариство у повне товариство. Командитне товариство 
ліквідовується також на підставах, встановлених статтею 132 цього Кодексу.  

Командитне товариство не зобов'язане ліквідовуватись, якщо в ньому 
залишаються хоча б один повний учасник і один вкладник.  

2. У разі ліквідації командитного товариства, після розрахунків з 
кредиторами, вкладники мають переважне право перед повними учасниками на 
одержання вкладів у порядку та на умовах, встановлених цим Кодексом, іншим 
законом і засновницьким договором (меморандумом). За недостатності коштів  
товариства для повного повернення вкладникам їхніх вкладів наявні кошти 
розподіляються між вкладниками пропорційно до їхніх часток  у складеному 
капіталі товариства.  

4. Товариство з обмеженою відповідальністю  
 
Стаття 140. Поняття товариства з обмеженою відповідальніс тю 
 
1. Товариством з обмеженою відповідальніс тю є засноване одним або 

кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки,  
розмір яких встановлюється статутом.  

2. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за 
його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, 
у межах вартості своїх вкладів.  

Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну 
відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини 
вкладу кожного з учасників.  

3. Найменування товариства з обмеженою відповідальністю має містити 
найменування товариства, а також слова "товариство з обмеженою 
відповідальністю".  

 
Стаття 141. Учасники товариства з обмеженою відповідальніс тю 
 
1. Максимальна кількіс ть учасників товариства з обмеженою 

відповідальністю встановлюється законом. При перевищенні цієї кількості 
товариство з обмеженою відповідальніс тю підлягає перетворенню на 
акціонерне товариство протягом одного року, а зі спливом цього строку - 
ліквідації у судовому порядку, якщо кількіс ть його учасників не зменшиться до 
встановленої межі.  

2. Товариство з обмеженою відповідальніс тю не може мати єдиним 
учасником інше господарське товариство, учасником якого є одна особа.  

Особа може бути учасником лише одного товариства з обмеженою 
відповідальністю, яке має одного учасника.  
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Стаття 142. Договір про заснування товариства з обмеженою 
відповідальністю 

 
1. Якщо товариство з обмеженою відповідальністю засновується кількома 

особами, ці особи у разі необхідності визначити взаємовідносини між собою 
щодо створення товариства укладають договір у письмовій формі, який 
встановлює порядок заснування товариства, умови здійснення спільної 
діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, частку у 
статутному капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів та 
інші умови.  

2. Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю не є 
установчим документом. Подання цього договору при державній реєстрації 
товариства не є обов'язковим.  

 
Стаття 143. Статут товариства з обмеженою відповідальністю 
 
1. Установчим документом товариства з обмеженою відповідальністю є 

статут.  
Статут товариства з обмеженою відповідальністю крім відомостей,  

передбачених статтею 88 цього Кодексу, має містити відомості про: розмір 
статутного капіталу, з визначенням частки кожного учасника; склад та 
компетенцію органів управління і порядок  прийняття ними рішень; розмір і 
порядок формування резервного фонду; порядок передання (переходу) часток у 
статутному фонді.  

2. Статут товариства з обмеженою відповідальністю зі всіма наступними 
змінами зберігається в органі, що здійснив державну реєстрацію товариства, і є 
відкритим для ознайомлення.  

 
Стаття 144. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальніс тю 
 
1. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю 

складається з вартості вкладів його учасників.  
Відповідно до статутного капіталу визначається мінімальний розмір 

майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Розмір статутного 
капіталу товариства не може бути меншим розміру, встановленого законом.  

2. Не допускається звільнення учасника товариства з обмеженою 
відповідальністю від обов'язку внесення вкладу до статутного капіталу 
товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до товариства.  

3. До моменту державної реєстрації товариства з обмеженою 
відповідальністю його учасники повинні сплатити не менше ніж п'ятдесят 
відсотків суми своїх вкладів. Частина статутного капіталу, що залишилася 
несплаченою, підлягає сплаті протягом першого року діяльності товариства.  

Якщо учасники протягом першого року діяльності товариства не 
сплатили повністю суму своїх вкладів, товариство повинно оголосити про 
зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до 
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статуту у встановленому порядку або прийняти рішення про ліквідацію 
товариства.  

4. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового 
року вартіс ть чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю 
виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити 
про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до 
статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про 
внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів товариства стає 
меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу,  
товариство підлягає ліквідації.  

5. Зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою 
відповідальністю допускається після повідомлення в порядку, встановленому 
законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати 
дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та 
відшкодування їм збитків.  

6. Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою 
відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у 
повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом 
і статутом товариства.  

 
Стаття 145. Управління товариством з обмеженою відповідальністю 
 
1. Вищим органом товариства з обмеженою відповідальніс тю є загальні 

збори його учасників.  
2. У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий 

орган (колегіальний або одноособовий), який здійснює поточне керівництво 
його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників. Виконавчий 
орган товариства може бути обраний також і не зі складу учасників товариства.  

3. Компетенція виконавчого органу товариства з обмеженою 
відповідальністю, порядок ухвалення ним рішень і порядок вчинення дій від 
імені товариства встановлюються цим Кодексом, іншим законом і статутом 
товариства.  

4. До виключної компетенції загальних зборів учасників товариства з  
обмеженою відповідальніс тю належить:  

1) визначення основних напрямів діяльності товариства, затвердження 
його планів і звітів про їх виконання;  

2) внесення змін до статуту товариства, зміна розміру його статутного 
капіталу;  

3) створення та відкликання виконавчого органу товариства;  
4) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу,  

створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;  
5) затвердження річних звітів та бухгалтерських баланс ів, розподіл 

прибутку та збитків товариства;  
6) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;  
7) виключення учасника із товариства;  
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8) прийняття рішення про ліквідацію товариства, призначення 
ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.  

Статутом товариства і законом до виключної компетенції загальних 
зборів може бути також віднесене вирішення інших питань.  

Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів учасників  
товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу 
товариства.  

Черговість та порядок скликання загальних зборів встановлюються 
статутом товариства і законом.  

 
Стаття 146. Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з 

обмеженою відповідальніс тю 
 
1. Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з обмеженою 

відповідальністю здійснюється у порядку, встановленому статутом та законом.  
2. Загальні збори товариства з обмеженою відповідальністю можуть 

формувати органи, що здійснюють постійний контроль за фінансово-
господарською діяльніс тю виконавчого органу.  

Порядок створення та повноваження контрольного органу 
встановлюються загальними зборами учасників товариства.  

3. Для здійснення контролю за фінансовою діяльніс тю товариства з  
обмеженою відповідальністю згідно з рішенням його загальних зборів, а також  
в інших випадках, встановлених статутом і законом товариства, може 
призначатися аудиторська перевірка.  

4. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності та звітності 
товариства з обмеженою відповідальніс тю встановлюється статутом товариства 
і законом.  

На вимогу будь-кого з учасників товариства може бути проведено 
аудиторську перевірку річної фінансової звітності товариства із залученням 
професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з товариством чи 
з його учасниками.  

Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на 
учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка, якщо інше не 
встановлено статутом товариства.  

5. Публічна звітність товариства з обмеженою відповідальніс тю про 
результати його діяльності не вимагається, крім випадків, встановлених 
законом.  

 
Стаття 147. Перехід частки (її частини) учасника у статутному капіталі    

товариства з обмеженою відповідальніс тю до іншої особи 
 
1. Учасник товариства з обмеженою відповідальніс тю має право продати 

чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі 
одному або кільком учасникам цього товариства.  
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2. Відчуження учасником товариства з обмеженою відповідальніс тю своєї 
частки (її частини) третім особам допускається, якщо інше не встановлено 
статутом товариства.  

Учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки (її 
частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо статутом 
товариства чи домовленістю між учасниками не встановлений інший порядок  
здійснення цього права. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на 
яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо 
учасники товариства не скористаються своїм переважним правом протягом 
місяця з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її частину) або 
протягом іншого строку, встановленого статутом товариства чи домовленістю 
між його учасниками, частка (її частина) учасника може бути відчужена третій 
особі.  

3. Частка учасника товариства з обмеженою відповідальністю може бути 
відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.  

4. У разі придбання частки (її частини) учасника самим товариством з  
обмеженою відповідальністю воно зобов'язане реалізувати її іншим учасникам 
або третім особам протягом строку та в порядку, встановлених статутом і 
законом, або зменшити свій статутний капітал відповідно до статті 144 цього 
Кодексу.  

5. Частка у статутному капіталі товариства з обмеженою 
відповідальністю переходить до спадкоємця фізичної особи або 
правонаступника юридичної особи - учасника товариства, якщо статутом 
товариства не передбачено, що такий перехід допускається лише за згодою 
інших учасників товариства.  

Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) учасника, які не 
вступили до товариства, здійснюються відповідно до положень статті 148 цього 
Кодексу.  

 
Стаття 148. Вихід учасника із товариства з обмеженою відповідальніс тю 
 
1. Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право вийти з  

товариства, повідомивши товариство про свій вихід не пізніше ніж за три місяці 
до виходу, якщо інший строк не встановлений статутом.  

2. Учасник, який виходить із товариства з обмеженою відповідальністю,  
має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у 
статутному капіталі товариства.  

За домовленістю між учасником та товариством виплата вартості частини 
майна товариства може бути замінена переданням майна в натурі.  

Якщо вклад до статутного фонду був здійснений шляхом передання права 
користування майном, відповідне майно повертається учасникові без виплати 
винагороди.  

Порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що пропорційна 
частці учасника у статутному фонді, а також порядок і строки її виплати 
встановлюються статутом і законом.  
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3. Спори, що виникають у зв'язку з виходом учасника із товариства з 
обмеженою відповідальніс тю, у тому числі спори щодо порядку визначення 
частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.  

 
Стаття 149. Звернення стягнення на частину майна товариства з обмеженою 
відповідальністю, пропорційну частці учасника товариства у статутному 

капіталі 
 
1. Звернення стягнення на частину майна товариства з обмеженою 

відповідальністю, пропорційну частці учасника товариства у статутному 
капіталі, за його особистими боргами допускається лише у разі недостатності у 
нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого 
учасника мають право вимагати від товариства виплати вартості частини майна 
товариства, пропорційної частці боржника у статутному капіталі товариства, 
або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення.  
Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість,  
встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог 
кредиторами.  

2. Звернення стягнення на всю частку учасника в статутному капіталі 
товариства з обмеженою відповідальніс тю припиняє його участь у товаристві.  

 
Стаття 150. Ліквідація товариства з обмеженою відповідальністю 
 
1. Товариство з обмеженою відповідальністю може бути ліквідоване за 

рішенням загальних зборів його учасників, у тому числі у зв'язку зі спливом 
строку, на який товариство було створене, а також за рішенням суду - у 
випадках, встановлених законом.  

2. Товариство з обмеженою відповідальністю може бути перетворене в  
акціонерне товариство чи у виробничий кооператив.  

 
Стаття 151. Поняття товариства з додатковою відповідальністю 
 
1. Товариством з додатковою відповідальніс тю є товариство, засноване 

однією або кількома особами, статутний капітал якого поділений на частки,  
розмір яких визначений статутом.  

2. Учасники товариства з додатковою відповідальністю солідарно несуть 
додаткову (субсидіарну) відповідальніс ть за його зобов'язаннями своїм майном 
у розмірі, який встановлюється статутом товариства і є однаково кратним для 
всіх учасників до вартості внесеного кожним учасником вкладу. У разі 
визнання банкрутом одного з учасників його відповідальніс ть за 
зобов'язаннями товариства розподіляється між іншими учасниками товариства 
пропорційно їх часткам у статутному капіталі товариства.  

3. Найменування товариства з додатковою відповідальніс тю має містити 
найменування товариства, а також слова "товариство з додатковою 
відповідальністю".  



 34 

4. До товариства з додатковою відповідальністю застосовуються 
положення цього Кодексу про товариство з обмеженою відповідальністю, якщо 
інше не встановлено статутом товариства і законом.  

5. Акціонерне товариство  
 
Стаття 152. Поняття акціонерного товариства 
 
1. Акціонерним є товариство, статутний капітал якого поділений на 

визначену кількіс ть акцій однакової номінальної вартості.  
2. Акціонерне товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями 

усім своїм майном. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і 
несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості 
акцій, що їм належать.  

Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, встановлених 
статутом, відповідають за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої 
частини вартості належних їм акцій.  

Гарантії захисту майнових прав акціонерів встановлюються законом.  
3. Найменування акціонерного товариства має містити його 

найменування і зазначення того, що товариство є акціонерним.  
4. Особливості правового статусу акціонерних товариств, створених у 

процесі приватизації державних підприємств, встановлюються законом.  
5. Акціонерне товариство, яке проводить відкриту підписку на акції,  

зобов'язане щорічно публікувати для загального відома річний звіт,  
бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу 
інформацію, передбачену законом.  

 
Стаття 153. Створення акціонерного товариства 
 
1. Акціонерне товариство може бути створене юридичними та (або)  

фізичними особами.  
2. Якщо акціонерне товариство створюється кількома особами, вони 

укладають між собою договір, який визначає порядок здійснення ними спільної 
діяльності щодо створення товариства.  

Цей договір не є установчим документом товариства.  
Договір про створення акціонерного товариства укладається в письмовій 

формі, а якщо товариство створюється фізичними особами, договір підлягає 
нотаріальному посвідченню.  

3. Особи, що створюють акціонерне товариство, несуть солідарну 
відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до державної реєстрації 
товариства.  

Акціонерне товариство відповідає за зобов'язаннями учасників,  
пов'язаними з його створенням, лише у разі наступного схвалення їх дій 
загальними зборами акціонерів.  

4. Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може 
складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером ус іх акцій 
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товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для 
загального відома.  

Акціонерне товариство не може мати єдиним учасником інше 
підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа.  

5. Порядок і строки вчинення дій щодо створення акціонерного 
товариства, у тому числі порядок  проведення установчих зборів та їхня 
компетенція, встановлюються законом.  

 
Стаття 154. Статут акціонерного товариства 
 
1. Установчим документом акціонерного товариства є його статут.  
2. Статут акціонерного товариства крім відомостей, передбачених 

статтею 88 цього Кодексу, має містити відомості про: розмір статутного 
капіталу; умови про категорії акцій, що випускаються товариством, та їхню 
номінальну вартість і кількість; права акціонерів; склад і компетенцію органів  
управління товариством та про порядок ухвалення ними рішень. У статуті 
акціонерного товариства мають також міститися інші відомості, передбачені 
законом.  

 
Стаття 155. Статутний капітал акціонерного товариства 
 
1. Статутний капітал акціонерного товариства утворюється з вартості 

вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.  
Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна 

товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Він не може бути меншим 
розміру, встановленого законом.  

2. При заснуванні акціонерного товариства усі його акції мають бути 
розподілені між засновниками. Відкрита підписка на акції акціонерного 
товариства не провадиться до повної сплати статутного капіталу. Порядок  
проведення відкритої підписки встановлюється законом.  

3. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового 
року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від 
статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого 
статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у 
встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою 
від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, 
товариство підлягає ліквідації.  

 
Стаття 156. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства 
 
1. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів  

акціонерів збільшити статутний капітал шляхом збільшення номінальної 
вартості акцій або додаткового випуску акцій.  
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2. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства допускається 
після його повної сплати. Збільшення статутного капіталу товариства для 
покриття збитків не допускається.  

3. У випадках, встановлених статутом товариства і законом, може бути 
встановлене переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково 
випускаються товариством.  

 
Стаття 157. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства 
 
1. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів  

акціонерів зменшити статутний капітал шляхом зменшення номінальної 
вартості акцій або шляхом купівлі товариством частини випущених акцій з  
метою зменшення їх загальної кількості.  

Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства допускається 
після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому 
законом. При цьому кредитори товариства мають право вимагати дострокового 
припинення або виконання товариством відповідних зобов'язань та 
відшкодування збитків.  

2. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом 
купівлі та погашення частини акцій допускається, якщо така можливість 
передбачена у статуті товариства.  

3. Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче від 
встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.  

 
Стаття 158. Обмеження щодо випуску цінних паперів та щодо виплати 

дивідендів 
 
1. Частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу 

акціонерного товариства не може перевищувати двадцяти п'яти відсотків.  
2. Акціонерне товариство має право випускати облігації на суму, яка не 

перевищує розміру статутного капіталу або розміру забезпечення, що надається 
товариству з цією метою третіми особами.  

3. Акціонерне товариство не має права оголошувати та виплачувати 
дивіденди:  

1) до повної сплати всього статутного капіталу;  
2) при зменшенні вартості чистих активів акціонерного товариства до 

розміру, меншого, ніж розмір статутного капіталу і резервного фонду;  
3) в інших випадках, встановлених законом.  
 
Стаття 159. Загальні збори акціонерів 
 
1. Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори акціонерів. У 

загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від 
кількості і виду акцій, що їм належать.  
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Акціонери (їхні представники), які беруть участь у загальних зборах, 
реєструються із зазначенням кількості голосів, що їх має кожний акціонер, який 
бере участь у зборах.  

2. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:  
1) внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його 

статутного капіталу;  
2) обрання членів наглядової ради, а також утворення і відкликання 

виконавчого та інших органів товариства;  
3) затвердження річної фінансової звітності, розподіл прибутку і збитків  

товариства;  
4) рішення про ліквідацію товариства.  
До виключної компетенції загальних зборів статутом товариства і 

законом може бути також віднесене вирішення інших питань.  
Питання, віднесені законом до виключної компетенції загальних зборів  

акціонерів, не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам 
товариства.  

3. Порядок голосування на загальних зборах акціонерів встановлюється 
законом.  

Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах.  
Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер 
має право у будь-який момент замінити свого представника у вищому органі 
товариства, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.  

4. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю не менш  
як у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, щодо:  

1) внесення змін до статуту товариства;  
2) ліквідації товариства.  
З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів  

акціонерів, які беруть участь у зборах.  
5. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік.  
Позачергові збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності 

товариства, а також за наявності обставин, визначених у статуті товариства, та в 
будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси акціонерного 
товариства в цілому.  

Порядок скликання і проведення загальних зборів, а також умови 
скликання і проведення позачергових зборів та повідомлення акціонерів  
встановлюються статутом товариства і законом.  

 
Стаття 160. Наглядова рада акціонерного товариства 
 
1. В акціонерному товаристві може бути створена наглядова рада 

акціонерного товариства, яка здійснює контроль за діяльніс тю його 
виконавчого органу та захист прав акціонерів товариства.  

Випадки обов'язкового створення в акціонерному товаристві наглядової 
ради встановлюються законом.  



 38 

2. Статутом акціонерного товариства і законом встановлюється виключна 
компетенція наглядової ради. Питання, віднесені статутом до виключної 
компетенції наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення 
виконавчому органу товариства.  

3. Члени наглядової ради акціонерного товариства не можуть бути 
членами його виконавчого органу.  

4. Наглядова рада акціонерного товариства визначає форми контролю за 
діяльніс тю його виконавчого органу.  

 
Стаття 161. Виконавчий орган акціонерного товариства 
 
1. Виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює 

керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган,  
визначений статутом.  

Виконавчий орган вирішує всі питання діяльності акціонерного 
товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів і наглядової 
ради товариства.  

Виконавчий орган є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій 
раді акціонерного товариства та організовує виконання їхніх рішень.  
Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених 
статутом акціонерного товариства і законом.  

2. Виконавчий орган акціонерного товариства може бути колегіальним 
(правління, дирекція) чи одноособовим (директор, генеральний директор).  

 
Стаття 162. Аудиторська перевірка 
 
1. Акціонерне товариство, яке зобов'язане відповідно до закону 

публікувати для загального відома документи, передбачені статтею 152 цього 
Кодексу, повинне для перевірки та підтвердження правильності річної 
фінансової звітності щорічно залучати аудитора, не пов'язаного майновими 
інтересами з товариством чи з його учасниками.  

2. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства, у тому 
числі такого, що не зобов'язане публікувати для загального відома документи,  
має бути проведена у будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють 
не менш як десятьма відсотками акцій.  

Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності акціонерного 
товариства встановлюється статутом товариства і законом.  

Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб,  
на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо загальними зборами 
акціонерів не буде ухвалене рішення про інше.  

 
 
 
 
 



 39 

§ 2. Виробничий кооператив 
 
Стаття 163. Поняття виробничого кооперативу 
 
1. Виробничим кооперативом є добровільне об'єднання громадян на 

засадах членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності,  
яка базується на їхній особистій трудовій участі та об'єднанні його членами 
майнових пайових внесків. Статутом кооперативу та законом може бути 
передбачено участь у діяльності виробничого кооперативу на засадах членства 
також інших осіб.  

2. Члени виробничого кооперативу несуть субсидіарну відповідальність 
за зобов'язаннями кооперативу у розмірах та порядку, встановлених статутом 
кооперативу і законом.  

3. Найменування кооперативу має містити його назву, а також слова 
"виробничий кооператив".  

4. Правовий статус виробничих кооперативів, права та обов'язки їх членів  
встановлюються цим Кодексом та іншим законом.  

5. Особливості створення і діяльності сільськогосподарських 
кооперативів можуть встановлюватися законом.  

 
Стаття 164. Установчі документи виробничого кооперативу 
 
1. Установчим документом виробничого кооперативу є його статут, що 

затверджується загальними зборами його членів.  
2. Статут виробничого кооперативу має містити крім відомостей,  

передбачених статтею 88 цього Кодексу, відомості про: розмір пайового внеску 
члена кооперативу; склад і порядок внесення пайових внесків членами 
кооперативу та про їхню відповідальність за порушення зобов'язання щодо 
внесення пайових внесків; характер і порядок трудової участі його членів у 
діяльності кооперативу та їхньої відповідальності за порушення зобов'язань 
щодо особистої трудової участі; порядок розподілу прибутку і збитків  
кооперативу; розмір і умови субсидіарної відповідальності його членів за 
зобов'язаннями кооперативу; склад і компетенцію органів управління 
кооперативу та про порядок ухвалення ними рішень.  

3. Кількість членів кооперативу не може бути меншою, ніж встановлено 
законом.  

 
Стаття 165. Майно виробничого кооперативу 
 
1. Майно, що є у власності виробничого кооперативу, поділяється на паї 

його членів відповідно до статуту кооперативу.  
2. Член виробничого кооперативу зобов'язаний внести до дня державної 

реєстрації кооперативу не менше десяти відсотків пайового внеску, а частину,  
що залишилася, - протягом року з дня його державної реєстрації, якщо інший 
строк не встановлений статутом кооперативу.  
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Порядок внесення пайових внесків членами виробничого кооперативу 
встановлюється статутом кооперативу і законом.  

3. Виробничий кооператив не має права випускати акції.  
4. Прибуток виробничого кооперативу розподіляється між його членами 

відповідно до їхньої трудової участі, якщо інший порядок не встановлений 
статутом кооперативу.  

5. Майно, що залишилося після ліквідації виробничого кооперативу та 
задоволення вимог його кредиторів, розподіляється між його членами 
відповідно до їхньої трудової участі, якщо інший порядок не встановлений 
статутом кооперативу.  

 
Стаття 166. Припинення членства у виробничому кооперативі 

і перехід паю 
 
1. Член виробничого кооперативу має право на вихід із кооперативу. У 

цьому разі йому виплачується вартіс ть паю або видається майно, пропорційне 
розміру його паю, а також здійснюються виплати, встановлені статутом 
кооперативу.  

Видача паю, виплата вартості паю та інші виплати членові кооперативу,  
що виходить з нього, здійснюються у порядку, встановленому статутом 
кооперативу і законом.  

2. Член виробничого кооперативу може бути виключений із кооперативу 
за рішенням загальних зборів у разі невиконання чи неналежного виконання 
обов'язків, покладених на нього статутом кооперативу, а також в інших 
випадках, встановлених статутом кооперативу і законом.  

Член виробничого кооперативу, якого виключили із кооперативу, має 
право на одержання паю та інших виплат, встановлених статутом кооперативу, 
відповідно до частини першої цієї статті.  

3. Член виробничого кооперативу має право передати свій пай чи його 
частину іншому членові кооперативу, якщо інше не встановлено статутом 
кооперативу і законом.  

Передання паю (його частини) особі, яка не є членом виробничого 
кооперативу, допускається лише за згодою кооперативу. У цьому разі інші 
члени кооперативу користуються переважним правом купівлі такого паю (його 
частини). Порядок відчуження паю чи його частини іншому членові 
кооперативу або третій особі встановлюється статутом кооперативу і законом.  

4. У разі смерті члена виробничого кооперативу його спадкоємці можуть 
бути прийняті у члени кооперативу, якщо інше не встановлено статутом 
кооперативу. За відмови прийняти спадкоємців у члени кооперативу 
кооператив виплачує спадкоємцям вартість паю померлого члена кооперативу.  

5. Звернення стягнення на пай члена виробничого кооперативу за його 
власними зобов'язаннями допускається лише у разі недостатності у нього 
іншого майна у порядку, встановленому статутом кооперативу і законом.  
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6. У разі звернення заставодержателем стягнення на пай члена 
виробничого кооперативу, що переданий у заставу, застосовуються положення 
частини третьої цієї статті.  

 
 

Глава 13 
РЕЧІ. МАЙНО 

 
Стаття 179. Поняття речі 
 
1. Річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати 

цивільні права та обов'язки.  
 
Стаття 180. Тварини 
 
1. Тварини є особливим об'єктом цивільних прав. На них поширюється 

правовий режим речі, крім випадків, встановлених законом.  
2. Правила поводження з тваринами встановлюються законом.  
3. Тварини, занесені до Червоної книги України, можуть бути предметом 

цивільного обороту лише у випадках та порядку, встановлених законом.  
 
Стаття 181. Нерухомі та рухомі речі 
 
1. До нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні 

ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є 
неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.  

Режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та 
морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а також інші 
речі, права на які підлягають державній реєстрації.  

2. Рухомими речами є речі, які можна вільно переміщувати у просторі.  
 
Стаття 182. Державна реєстрація прав на нерухомість 
 
1. Право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих 

прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.  
2. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо 

нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який 
зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в  
порядку, встановленому законом.  

3. Відмова у державній реєстрації права на нерухомість або правочинів  
щодо нерухомості, ухилення від реєстрації, відмова від надання інформації про 
реєстрацію можуть бути оскаржені до суду.  

4. Порядок проведення державної реєстрації прав на нерухомість та 
підстави відмови в ній встановлюються законом.  

 



 42 

Стаття 183. Речі подільні та неподільні 
 
1. Подільною є річ, яку можна поділити без втрати її цільового 

призначення.  
2. Неподільною є річ, яку не можна поділити без втрати її цільового 

призначення.  
 
Стаття 184. Речі, визначені індивідуальними або родовими ознаками 
 
1. Річ є визначеною індивідуальними ознаками, якщо вона наділена 

тільки їй властивими ознаками, що вирізняють її з-поміж інших однорідних 
речей, індивідуалізуючи її.  

Речі, визначені індивідуальними ознаками, є незамінними.  
2. Річ є визначеною родовими ознаками, якщо вона має ознаки, властиві 

усім речам того ж роду, та вимірюється числом, вагою, мірою.  
Річ, що має лише родові ознаки, є замінною.  
 
Стаття 185. Речі споживні та неспоживні 
 
1. Споживною є річ, яка внаслідок одноразового її використання 

знищується або припиняє існувати у первісному вигляді.  
2. Неспоживною є річ, призначена для неодноразового використання, яка 

зберігає при цьому свій первісний вигляд протягом тривалого часу.  
 
Стаття 186. Головна річ і приналежність 
 
1. Річ, призначена для обслуговування іншої (головної) речі і пов'язана з  

нею спільним призначенням, є її приналежністю.  
2. Приналежність слідує за головною річчю, якщо інше не встановлено 

договором або законом.  
 
Стаття 187. Складові частини речі 
 
1. Складовою частиною речі є все те, що не може бути відокремлене від 

речі без її пошкодження або істотного знецінення.  
2. При переході права на річ її складові частини не підлягають 

відокремленню.  
 
Стаття 188. Складні речі 
 
1. Якщо кілька речей утворюють єдине ціле, що дає змогу 

використовувати його за призначенням, вони вважаються однією річчю 
(складна річ).  

2. Правочин, вчинений щодо складної речі, поширюється на всі її 
складові частини, якщо інше не встановлено договором.  
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Стаття 189. Продукція, плоди та доходи 
 
1. Продукцією, плодами та доходами є все те, що виробляється,  

добувається, одержується з речі або приноситься річчю.  
2. Продукція, плоди та доходи належать власникові речі, якщо інше не 

встановлено договором або законом.  
 
Стаття 190. Майно 
 
1. Майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність 

речей, а також майнові права та обов'язки.  
2. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються 

речовими правами.  
 
Стаття 191. Підприємство як єдиний майновий комплекс 
 
1. Підприємство є єдиним майновим комплексом, що використовується 

для здійснення підприємницької діяльності.  
2. До складу підприємства як єдиного майнового комплексу входять ус і 

види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки,  
будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги,  
борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права, 
якщо інше не встановлено договором або законом.  

3. Підприємство як єдиний майновий комплекс є нерухомістю.  
4. Підприємство або його частина можуть бути об'єктом купівлі-продажу,  

застави, оренди та інших правочинів.  
 
Стаття 192. Гроші (грошові кошти) 
 
1. Законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за 

номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України -  
гривня.  

2. Іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в  
порядку, встановлених законом.  

 
Стаття 193. Валютні цінності 
 
1. Види майна, що вважаються валютними цінностями, та порядок  

вчинення правочинів з ними встановлюються законом.  
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Глава 14 
ЦІННІ ПАПЕРИ 

 
Стаття 194. Поняття цінного паперу 
 
1. Цінним папером є документ встановленої форми з відповідними 

реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає 
взаємовідносини між особою, яка його розмістила (видала), і власником та 
передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його розміщення, а також  
можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам.  

2. До особи, яка набула право власності на цінний папір, переходять у 
сукупності усі права, які ним посвідчуються.  

 
Стаття 195. Групи та види цінних паперів 
 
1. В Україні в цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів :  
1) пайові цінні папери, які засвідчують участь у статутному капіталі,  

надають їх власникам право на участь в управлінні емітентом і одержання 
частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна при 
ліквідації емітента;  

2) боргові цінні папери, які засвідчують відносини позики і передбачають 
зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до 
зобов'язання;  

3) похідні цінні папери, механізм розміщення та обігу яких пов'язаний з  
правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, 
цінних паперів, інших фінансових та (або) товарних ресурсів;  

4) товаророзпорядчі цінні папери, які надають їхньому держателю право 
розпоряджатися майном, вказаним у цих документах.  

Законом можуть визначатися також інші групи цінних паперів.  
2. Види цінних паперів та порядок їх обігу встановлюються законом.  
3. Цінні папери можуть існувати в документарній та бездокументарній 

формі відповідно до закону.  
 
Стаття 196. Вимоги до цінного паперу 
 
1. Обов'язкові реквізити цінних паперів, вимоги щодо форми цінного 

паперу та інші необхідні вимоги встановлюються законом.  
2. Документ, який не містить обов'язкових реквізитів цінних паперів і не 

відповідає формі, встановленій для цінних паперів, не є цінним папером.  
 
Стаття 197. Передання прав за цінним папером 
 
1. Права, посвідчені цінним папером, можуть належати:  
1) пред'явникові цінного паперу (цінний папір на пред'явника);  
2) особі, названій у цінному папері (іменний цінний папір);  
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3) особі, названій у цінному папері, яка може сама здійснити ці права або 
призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу уповноважену особу 
(ордерний цінний папір).  

2. Законом може бути виключена можливість розміщення цінних паперів  
визначеного виду як іменних, або як ордерних, або як паперів на пред'явника.  

3. Для передання іншій особі прав, посвідчених цінним папером на 
пред'явника, достатньо вручення цінного паперу цій особі.  

4. Права, посвідчені іменним цінним папером, передаються у порядку,  
встановленому для відступлення права вимоги (цесії). Особа, яка передає право 
за цінним папером (індосант), відповідає лише за недійсніс ть відповідної 
вимоги і не відповідає за її невиконання.  

5. Права за ордерним цінним папером передаються шляхом вчинення на 
цьому папері передавального напису (індосаменту). Індосант відповідає за 
існування та здійснення цього права.  

За передавальним написом (індосаментом), вчиненим на цінному папері,  
до особи, якій або у розпорядження якої передаються права за цінним папером 
(індосата), переходять усі права, посвідчені цінним папером. Індосамент може 
бути бланковим (без зазначення особи, якій має бути здійснене виконання) або 
ордерним (із зазначенням особи, якій або за наказом якої має бути здійснене 
виконання). Індосамент може бути обмежений тільки дорученням здійснювати 
права, посвідчені цінним папером, без передання цих прав індосату. У цьому 
разі індосат виступає як представник.  

 
Стаття 198. Виконання за цінним папером 
 
1. Особа, що розмістила (видала) цінний папір, та особи, що індосували 

його, відповідають перед її законним володільцем солідарно. У разі 
задоволення вимоги законного володільця ордерного цінного паперу про 
виконання посвідченого цим папером зобов'язання однією або кількома 
особами з числа тих, хто зобов'язався за цінним папером, вони набувають право 
зворотної вимоги (регресу) щодо інших осіб, які зобов'язалися за цінним 
папером.  

2. Відмова від виконання зобов'язання, посвідченого цінним папером, з 
посиланням на відсутність підстави зобов'язання або на його недійсність не 
допускається.  

Володілець незаконно виготовленого або підробленого цінного паперу 
має право пред'явити особі, яка передала йому папір, вимоги про належне 
виконання зобов'язання, посвідченого цим папером, та про відшкодування 
збитків.  
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Глава 15 
НЕМАТЕРІАЛЬНІ БЛАГА 

 
Стаття 199. Результати інтелектуальної, творчої діяльності 
 
1. Результати інтелектуальної, творчої діяльності та інші об'єкти права 

інтелектуальної власності створюють цивільні права та обов'язки відповідно до 
книги четвертої цього Кодексу та інших законів.  

 
Стаття 200. Інформація 
 
1. Інформацією є документовані або публічно оголошені відомості про 

події та явища, що мали або мають місце у суспільстві, державі та 
навколишньому середовищі.  

2. Суб'єкт відносин у сфері інформації може вимагати усунення порушень 
його права та відшкодування майнової і моральної шкоди, завданої такими 
правопорушеннями.  

3. Порядок  використання інформації та захисту права на неї 
встановлюється законом.  

 
Стаття 201. Особисті немайнові блага 
 
1. Особистими немайновими благами, які охороняються цивільним 

законодавством, є: здоров'я, життя; честь, гідніс ть і ділова репутація; ім'я 
(найменування); авторство; свобода літературної, художньої, наукової і 
технічної творчості, а також інші блага, які охороняються цивільним 
законодавством.  

2. Відповідно до Конституції України життя і здоров'я людини, її честь і 
гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.  

  
КНИГА ТРЕТЯ 

ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА 
 

РОЗДІЛ I 
ПРАВО ВЛАСНОСТІ 

 
Глава 23 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ 
 
Стаття 316. Поняття права власності 
 
1. Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює 

відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.  
2. Особливим видом права власності є право довірчої власності, яке 

виникає внаслідок закону або договору управління майном.  
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Стаття 317. Зміст права власності 
 
1. Власникові належать права володіння, користування та розпоряджання 

своїм майном.  
2. На зміст права власності не впливають місце проживання власника та 

місцезнаходження майна.  
 
Стаття 318. Суб'єкти права власності 
 
1. Суб'єктами права власності є Український народ та інші учасники 

цивільних відносин, визначені статтею 2 цього Кодексу.  
2. Усі суб'єкти права власності є рівними перед законом.  
 
Стаття 319. Здійснення права власності 
 
1. Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на 

власний розсуд.  
2. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не 

суперечать закону.  
При здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків власник зобов'язаний 

додержуватися моральних засад суспільства.  
3. Усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав.  
4. Власність зобов'язує.  
5. Власник не може використовувати право власності на шкоду правам,  

свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну 
ситуацію та природні якості землі.  

6. Держава не втручається у здійснення власником права власності.  
7. Діяльність власника може бути обмежена чи припинена або власника 

може бути зобов'язано допустити до користування його майном інших осіб 
лише у випадках і в порядку, встановлених законом.  

8. Особливості здійснення права власності на національні, культурні та 
історичні цінності встановлюються законом.  

 
Стаття 320. Використання власником свого майна для здійснення 

підприємницької діяльності 
 
1. Власник має право використовувати своє майно для здійснення 

підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом.  
2. Законом можуть бути встановлені умови використання власником 

свого майна для здійснення підприємницької діяльності.  
 
Стаття 321. Непорушність права власності 
 
1. Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно 

позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.  
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2. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його 
здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.  

3. Примусове відчуження об'єктів права власності може бути застосоване 
лише як виняток з мотивів суспільної необхідності на підставі і в порядку, 
встановлених законом, та за умови попереднього та повного відшкодування їх 
вартості, крім випадків, встановлених частиною другою статті 353 цього 
Кодексу.  

 

Стаття 322. Тягар утримання майна 
 

1. Власник зобов'язаний утримувати майно, що йому належить, якщо 
інше не встановлено договором або законом.  

 

Стаття 323. Ризик випадкового знищення та випадкового  
пошкодження майна 

 

1. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування)  
майна несе його власник, якщо інше не встановлено договором або законом.  

 

Стаття 324. Право власності Українського народу 
 

1. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які 
знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального 
шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності 
Українського народу.  

2. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, встановлених 
Конституцією України.  

3. Кожен громадянин має право користуватися природними об'єктами 
права власності Українського народу відповідно до закону.  

 
Стаття 325. Право приватної власності 
 
1. Суб'єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи.  
2. Фізичні та юридичні особи можуть бути власниками будь-якого майна,  

за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм 
належати.  

3. Склад, кількіс ть та вартість майна, яке може бути у власності фізичних 
та юридичних осіб, не є обмеженими.  

Законом може бути встановлено обмеження розміру земельної ділянки,  
яка може бути у власності фізичної та юридичної особи.  

 
Стаття 326. Право державної власності 
 
1. У державній власності є майно, у тому числі грошові кошти, яке 

належить державі Україна.  
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2. Від імені та в інтересах держави Україна право власності здійснюють 
відповідно органи державної влади.  

3. Управління майном, що є у державній власності, здійснюється 
державними органами, а у випадках, передбачених законом, може 
здійснюватися іншими суб'єктами.  

 
Стаття 327. Право комунальної власності 
 
1. У комунальній власності є майно, у тому числі грошові кошти, яке 

належить територіальній громаді.  
2. Управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють 

безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого 
самоврядування.  

 
Глава 24 

НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 
 

Стаття 328. Підстави набуття права власності 
 
1. Право власності набувається на підставах, що не заборонені законом,  

зокрема із правочинів.  
2. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не 

випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена 
судом.  

 
Стаття 329. Набуття права власності юридичною особою публічного 

права 
 
1. Юридична особа публічного права набуває право власності на майно,  

передане їй у власніс ть, та на майно, набуте нею у власність на підставах, не 
заборонених законом.  

 
Стаття 330. Набуття добросовісним набувачем права власності на майно,  

відчужене особою, яка не мала на це права 
 
1. Якщо майно відчужене особою, яка не мала на це права, добросовісний 

набувач набуває право власності на нього, якщо відповідно до статті 388 цього 
Кодексу майно не може бути витребуване у нього.  

 
Стаття 331. Набуття права власності на новостворене майно та об'єкти 

незавершеного будівництва  
 
1. Право власності на нову річ, яка виготовлена (створена) особою,  

набувається нею, якщо інше не встановлено договором або законом.  
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Особа, яка виготовила (створила) річ зі своїх матеріалів на підставі 
договору, є власником цієї речі.  

2. Право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки,  
будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення 
майна).  

Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна 
до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до 
експлуатації.  

Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає 
державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації.  

3. До завершення будівництва (створення майна) особа вважається 
власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього 
будівництва (створення майна).  

У разі необхідності особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, може 
укласти договір щодо об'єкта незавершеного будівництва, право власності на 
який реєструється органом, що здійснює державну реєстрацію прав на 
нерухоме майно на підставі документів, що підтверджують право власності або 
користування земельною ділянкою для створення об'єкта нерухомого майна,  
проектно-кошторисної документації, а також документів, що містять опис 
об'єкта незавершеного будівництва.  

 
Стаття 332. Набуття права власності на перероблену річ 

 
1. Переробкою є використання однієї речі (матеріалу), в результаті чого 

створюється нова річ.  
2. Особа, яка самочинно переробила чужу річ, не набуває право власності 

на нову річ і зобов'язана відшкодувати власникові матеріалу його вартіс ть.  
3. Право власності на рухому річ, створену особою шляхом переробки з  

матеріалу, що їй не належить, набувається власником матеріалу за його 
бажанням, якщо інше не встановлено договором або законом.  

4. Якщо вартість переробки і створеної нової речі іс тотно перевищує 
вартість матеріалу, право власності на нову річ набуває за її бажанням особа, 
яка здійснила таку переробку. У цьому разі особа, яка здійснила переробку, 
зобов'язана відшкодувати власникові матеріалу моральну шкоду.  

5. Власник  матеріалу, який набув право власності на виготовлену з нього 
річ, зобов'язаний відшкодувати вартіс ть переробки особі, яка її здійснила, якщо 
інше не встановлено договором.  

 
Стаття 333. Привласнення загальнодоступних дарів природи 

 
1. Особа, яка зібрала ягоди, лікарські рослини, зловила рибу або здобула 

іншу річ у лісі, водоймі тощо, є їхнім власником, якщо вона діяла відповідно до 
закону, місцевого звичаю або загального дозволу власника відповідної 
земельної ділянки.  
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Стаття 334. Момент набуття права власності за договором 
 

1. Право власності у набувача майна за договором виникає з моменту 
передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом.  

2. Переданням майна вважається вручення його набувачеві або 
перевізникові, організації зв'язку тощо для відправлення, пересилання 
набувачеві майна, відчуженого без зобов'язання доставки.  

До передання майна прирівнюється вручення коносамента або іншого 
товарно-розпорядчого документа на майно.  

3. Право власності на майно за договором, який підлягає нотаріальному 
посвідченню, виникає у набувача з моменту такого посвідчення або з моменту 
набрання законної сили рішенням суду про визнання договору, не посвідченого 
нотаріально, дійсним.  

4. Якщо договір про відчуження майна підлягає державній реєстрації,  
право власності у набувача виникає з моменту такої реєстрації.  

 

Стаття 335. Набуття права власності на безхазяйну річ 
 

1. Безхазяйною є річ, яка не має власника або власник якої невідомий.  
2. Безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що здійснює 

державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого 
самоврядування, на території якого вони розміщені. Про взяття безхазяйної 
нерухомої речі на облік робиться оголошення у друкованих засобах масової 
інформації.  

Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої 
речі вона за заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної 
територіальної громади, може бути передана за рішенням суду у комунальну 
власність.  

3. Безхазяйні рухомі речі можуть набуватися у власність за набувальною 
давністю, крім випадків, встановлених статтями 336, 338, 341 і 343 цього 
Кодексу.  

 

Стаття 336. Набуття права власності на рухому річ, від якої власник 
відмовився 

 

1. Особа, яка заволоділа рухомою річчю, від якої власник відмовився 
(стаття 347 цього Кодексу), набуває право власності на цю річ з моменту 
заволодіння нею. 

  
      Стаття 337. Знахідка 
 

1. Особа, яка знайшла загублену річ, зобов'язана негайно повідомити про 
це особу, яка її загубила, або власника речі і повернути знайдену річ цій особі.  

Особа, яка знайшла загублену річ у приміщенні або транспортному 
засобі, зобов'язана передати її особі, яка представляє володільця цього 
приміщення чи транспортного засобу. Особа, якій передана знахідка, набуває 
прав та обов'язків особи, яка знайшла загублену річ.  
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2. Якщо особа, яка має право вимагати повернення загубленої речі, або 
місце її перебування невідомі, особа, яка знайшла загублену річ, зобов'язана 
заявити про знахідку міліції або органові місцевого самоврядування.  

3. Особа, яка знайшла загублену річ, має право зберігати її у себе або 
здати на зберігання міліції, або органові місцевого самоврядування, або 
передати знахідку особі, яку вони вказали.  

Річ, що швидко псується, або річ, витрати на зберігання якої є 
непропорційно великими порівняно з її вартістю, може бути продана особою, 
яка її знайшла, з одержанням письмових доказів, що підтверджують суму 
виторгу. Сума грошей, одержана від продажу знайденої речі, підлягає 
поверненню особі, яка має право вимагати її повернення.  

4. Особа, яка знайшла загублену річ, відповідає за її втрату, знищення або 
пошкодження в межах її вартості лише в разі свого умислу або грубої 
необережності.  

 
Стаття 338. Набуття права власності на знахідку 

 
1. Особа, яка знайшла загублену річ, набуває право власності на неї після 

спливу шести місяців з моменту заявлення про знахідку міліції або органові 
місцевого самоврядування, якщо:  

1) не буде встановлено власника або іншу особу, яка має право вимагати 
повернення загубленої речі;  

2) власник або інша особа, яка має право вимагати повернення загубленої 
речі, не заявить про свої права на річ особі, яка її знайшла, міліції або органові 
місцевого самоврядування.  

2. Якщо особа, яка знайшла загублену річ, подасть органові місцевого 
самоврядування письмову заяву про відмову від набуття права власності на неї,  
ця річ переходить у власність територіальної громади.  

3. Знайдені транспортні засоби передаються на зберігання міліції, про що 
робиться оголошення в друкованих засобах масової інформації.  

Якщо протягом шести місяців від дня опублікування цього оголошення 
власник або інша особа, яка має право вимагати повернення транспортного 
засобу, не будуть виявлені або вони не заявлять про свої права на транспортний 
засіб, міліція має право продати його, а суму виторгу внести на спеціальний 
рахунок у банку. Якщо протягом трьох років колишній власник транспортного 
засобу не вимагатиме передання йому суми виторгу, ця сума переходить у 
власність територіальної громади, на території якої було знайдено 
транспортний засіб.  

 
Стаття 339. Право особи, яка знайшла загублену річ, на винагороду та         

відшкодування витрат, пов'язаних із знахідкою 
 
1. Особа, яка знайшла загублену річ, має право вимагати від особи, якій 

вона повернута, або особи, яка набула право власності на неї, відшкодування 
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необхідних витрат, пов'язаних із знахідкою (зберігання, розшук власника, 
продаж речі тощо).  

2. Особа, яка знайшла загублену річ, має право вимагати від її власника 
(володільця) винагороду за знахідку в розмірі до двадцяти відсотків вартості 
речі.  

3. Якщо власник (володілець) публічно обіцяв  винагороду за знахідку,  
винагорода виплачується на умовах публічної обіцянки.  

4. Право на одержання винагороди не виникає, якщо особа, яка знайшла 
загублену річ, не заявила про знахідку або вчинила спробу приховати її.  

 
Стаття 340. Бездоглядна домашня тварина 

 
1. Особа, яка затримала бездоглядну домашню тварину, зобов'язана 

негайно повідомити про це власника і повернути її. Якщо власник бездоглядної 
домашньої тварини або місце його перебування невідомі, особа, яка затримала 
тварину, зобов'язана протягом трьох днів заявити про це міліції або органові 
місцевого самоврядування, який вживає заходів щодо розшуку власника.  

2. Особа, яка затримала бездоглядну домашню тварину, може на час 
розшуку власника залишити її у себе на утриманні та в користуванні або 
передати іншій особі, якщо ця особа може забезпечити утримання та догляд за 
твариною з додержанням ветеринарних правил, або передати її міліції або 
органові місцевого самоврядування.  

3. Особа, у якої залишена бездоглядна домашня тварина, відповідає за її 
загибель або пошкодження у межах її вартості лише у разі свого умислу або 
грубої необережності.  

 
Стаття 341. Набуття права власності на бездоглядну домашню тварину 
 
1. Якщо протягом шести місяців з моменту заявлення про затримання 

бездоглядної робочої або великої рогатої худоби і протягом двох місяців - щодо 
інших домашніх тварин не буде виявлено їхнього власника або він не заявить 
про своє право на них, право власності на ці тварини переходить до особи, у 
якої вони були на утриманні та в користуванні.  

2. У разі відмови особи, у якої бездоглядна домашня тварина була на 
утриманні та в користуванні, від набуття права власності на неї ця тварина 
переходить у власніс ть територіальної громади, на території якої її було 
виявлено.  

 
Стаття 342. Відшкодування витрат на утримання бездоглядної домашньої 

тварини та виплата винагороди 
 
1. У разі повернення бездоглядної домашньої тварини власникові особа,  

яка затримала тварину, та особа, якій вона була передана на утримання та в  
користування, мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з утриманням 
тварини, з вирахуванням вигод, здобутих від користування нею.  
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2. Особа, яка затримала бездоглядну домашню тварину, має право на 
винагороду відповідно до статті 339 цього Кодексу.  

 
Стаття 343. Набуття права власності на скарб 

 
1. Скарбом є закопані у землі чи приховані іншим способом гроші, 

валютні цінності, інші цінні речі, власник яких невідомий або за законом 
втратив на них право власності.  

2. Особа, яка виявила скарб, набуває право власності на нього.  
Якщо скарб був прихований у майні, що належить на праві власності 

іншій особі, особа, яка виявила його, та власник майна, у якому скарб був 
прихований, набувають у рівних частках право спільної часткової власності на 
нього.  

3. У разі виявлення скарбу особою, яка здійснювала розкопки чи пошук  
цінностей без згоди на це власника майна, в якому він був прихований, право 
власності на скарб набуває власник цього майна.  

4. У разі виявлення скарбу, що є пам'яткою історії та культури, право 
власності на нього набуває держава.  

Особа, яка виявила такий скарб, має право на одержання від держави 
винагороди у розмірі до двадцяти відсотків від його вартості на момент 
виявлення, якщо вона негайно повідомила міліції або органові місцевого 
самоврядування про скарб і передала його відповідному державному органові 
або органові місцевого самоврядування.  

Якщо пам'ятка історії та культури була виявлена у майні, що належить 
іншій особі, ця особа, а також особа, яка виявила скарб, мають право на 
винагороду у розмірі до десяти відсотків від вартості скарбу кожна.  

5. Положення цієї статті не поширюються на осіб, які виявили скарб під 
час розкопок, пошуків, що проводилися відповідно до їхніх трудових або 
договірних обов'язків.  

 
Стаття 344. Набувальна давність 

 
1. Особа, яка добросовісно заволоділа чужим майном і продовжує 

відкрито, безперервно володіти нерухомим майном протягом десяти років або 
рухомим майном - протягом п'яти років, набуває право власності на це майно 
(набувальна давність), якщо інше не встановлено цим Кодексом.  

Набуття права власності на земельну ділянку за набувальною давністю 
регулюється законом.  

Право власності на нерухоме майно, що підлягає державній реєстрації,  
виникає за набувальною давністю з моменту державної реєстрації.  

2. Особа, яка заявляє про давність володіння, може приєднати до часу 
свого володіння увесь час, протягом якого цим майном володіла особа, чиїм 
спадкоємцем (правонаступником) вона є.  

3. Якщо особа заволоділа майном на підставі договору з його власником,  
який після закінчення строку договору не пред'явив вимоги про його 
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повернення, вона набуває право власності за набувальною давністю на 
нерухоме майно через п'ятнадцять, а на рухоме майно - через п'ять років з часу 
спливу позовної давності.  

Втрата не з своєї волі майна його володільцем не перериває набувальної 
давності у разі повернення майна протягом одного року або пред'явлення 
протягом цього строку позову про його витребування.  

4. Право власності за набувальною давністю на нерухоме майно,  
транспортні засоби, цінні папери набувається за рішенням суду.  

 
Стаття 345. Набуття права власності у разі приватизації державного майна та 

майна, що є в комунальній власності 
 
1. Фізична або юридична особа може набути право власності у разі 

приватизації державного майна та майна, що є в комунальній власності.  
2. Приватизація здійснюється у порядку, встановленому законом.  
 
 

Глава 25 
ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 

 
Стаття 346. Підстави припинення права власності 

 
1. Право власності припиняється у разі:  
1) відчуження власником свого майна;  
2) відмови власника від права власності;  
3) припинення права власності на майно, яке за законом не може 

належати цій особі;  
4) знищення майна;  
5) викупу пам'яток історії та культури;  
6) викупу земельної ділянки у зв'язку із суспільною необхідністю;  
7) викупу нерухомого майна у зв'язку з викупом з метою суспільної 

необхідності земельної ділянки, на якій воно розміщене;  
8) звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника;  
9) реквізиції;  
10) конфіскації;  
11) припинення юридичної особи чи смерті власника.  
2. Право власності може бути припинене в інших випадках, встановлених 

законом.  
 

Стаття 347. Відмова від права власності 
 
1. Особа може відмовитися від права власності на майно, заявивши про це 

або вчинивши інші дії, які свідчать про її відмову від права власності.  
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2. У разі відмови від права власності на майно, права на яке не підлягають 
державній реєстрації, право власності на нього припиняється з моменту 
вчинення дії, яка свідчить про таку відмову.  

3. У разі відмови від права власності на майно, права на яке підлягають 
державній реєстрації, право власності на нього припиняється з моменту 
внесення за заявою власника відповідного запису до державного реєстру.  

 
Стаття 348. Припинення права власності особи на майно, яке не може їй 

належати 
 
1. Якщо з підстав, що не були заборонені законом, особа набула право 

власності на майно, яке за законом, який був прийнятий пізніше, не може їй 
належати, це майно має бути відчужене власником протягом строку, 
встановленого законом.  

Якщо майно не відчужене власником у встановлені законом строки, це 
майно з урахуванням його характеру і призначення за рішенням суду на 
підставі заяви відповідного органу державної влади підлягає примусовому 
продажу. У разі примусового продажу майна його колишньому власникові 
передається сума виторгу з вирахуванням витрат, пов'язаних з відчуженням 
майна.  

Якщо майно не було продане, воно за рішенням суду передається у 
власність держави. У цьому разі колишньому власникові майна виплачується 
сума, визначена за рішенням суду.  

2. Якщо з підстав, що не були заборонені законом, особа набула право 
власності на майно, на набуття якого за законом, який був прийнятий пізніше,  
потрібен особливий дозвіл, а в його видачі цій особі було відмовлено, це майно 
підлягає відчуженню у порядку, встановленому частиною першою цієї статті.  

 
Стаття 349. Припинення права власності внаслідок знищення майна 
 
1. Право власності на майно припиняється в разі його знищення.  
2. У разі знищення майна, права на яке підлягають державній реєстрації,  

право власності на це майно припиняється з моменту внесення за заявою 
власника змін до державного реєстру.  

 
Стаття 350. Викуп земельної ділянки у зв'язку з суспільною необхідністю 
 
1. Викуп земельної ділянки у зв'язку з суспільною необхідністю 

здійснюється за згодою власника або за рішенням суду в порядку, 
встановленому законом.  

2. Рішення про викуп земельної ділянки у зв'язку з суспільною 
необхідніс тю приймається у межах своєї компетенції органом державної влади,  
органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого 
самоврядування.  
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3. Орган, який прийняв рішення про викуп земельної ділянки у зв'язку з 
суспільною необхідністю, зобов'язаний письмово повідомити власника 
земельної ділянки про це не пізніше ніж за рік до викупу земельної ділянки.  

4. Плата за земельну ділянку, що викуповується (викупна ціна), строки та 
інші умови викупу визначаються за домовленістю з власником ділянки, а в разі 
спору - судом.  

5. До викупної ціни включаються ринкова вартість земельної ділянки і 
нерухомого майна, що на ній розміщене, та збитки, завдані власникові у зв'язку 
з викупом земельної ділянки (у тому числі упущена вигода), у повному обсязі.  

6. За домовленістю з власником земельної ділянки, яка підлягає викупу,  
орган, який прийняв рішення про викуп земельної ділянки у зв'язку з 
суспільною необхідністю, може надати йому іншу земельну ділянку, вартіс ть 
якої враховується при визначенні викупної ціни.  

 
Стаття 351. Припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з викупом 

земельної ділянки, на якій воно розміщене 
 
1. Право власності на житловий будинок, інші будівлі, споруди,  

насадження у зв'язку з викупом земельної ділянки, на якій вони розміщені 
(стаття 350 цього Кодексу), може бути припинене за рішенням суду шляхом їх 
викупу і з обов'язковим попереднім відшкодуванням збитків у повному обсязі.  

2. Позов про викуп житлового будинку, інших будівель, споруд, 
насаджень у зв'язку з викупом земельної ділянки, на якій вони розміщені, може 
бути поданий органами, встановленими частиною другою статті 350 цього 
Кодексу.  

Вимога про викуп зазначеного майна підлягає задоволенню, якщо 
позивач доведе, що використання земельної ділянки, викупленої у зв'язку з 
суспільною необхідністю, є неможливим без припинення права власності на це 
майно.  

3. Суд може постановити рішення про знесення житлового будинку,  
інших будівель, споруд, насаджень, які розміщені на земельній ділянці, що 
підлягає викупу, або про перенесення їх, за бажанням власника, на іншу 
земельну ділянку та їх відбудову, якщо це можливо.  

У разі знесення або перенесення цих об'єктів на іншу земельну ділянку 
особа має право на попереднє відшкодування збитків, у тому числі витрат на 
поліпшення якості земельної ділянки, та упущеної вигоди.  

4. Особа, право власності якої припинилося, має право вимагати надання 
їй іншої, рівноцінної за якіс тю, земельної ділянки в межах даного населеного 
пункту.  

5. Знесення житлового будинку не допускається до забезпечення особи,  
яка проживала у ньому як власник, та членів її сім'ї, а також особи, яка 
проживала в ньому як наймач, та членів її сім'ї помешканням у розмірі та в  
порядку, встановлених законом.  

6. Якщо власник земельної ділянки, що підлягає викупу у зв'язку з 
суспільною необхідністю, є власником житлового будинку, інших будівель,  
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споруд чи насаджень, що розміщені на ній, вимога про припинення права 
власності на ці об'єкти розглядається разом з вимогою про викуп земельної 
ділянки.  

7. Якщо власник земельної ділянки, що підлягає викупу у зв'язку з 
суспільною необхідністю, не є власником житлового будинку, інших будівель,  
споруд та насаджень, що розміщені на ній, власник цих об'єктів залучається до 
участі у справі.  

8. До набрання законної сили рішенням суду про викуп земельної ділянки 
у зв'язку з суспільною необхідніс тю власник має право розпорядитися 
житловим будинком, іншими будівлями, спорудами, насадженнями, що 
розміщені на цій земельній ділянці, на власний розсуд.  

 
Стаття 352. Викуп пам'ятки історії та культури 

 
1. Якщо в результаті дій або бездіяльності власника пам'ятки історії та 

культури їй загрожує пошкодження або знищення, державний орган з питань 
охорони пам'яток іс торії та культури робить власнику пам'ятки відповідне 
попередження.  

2. Якщо власник пам'ятки іс торії та культури не вживе заходів щодо її 
збереження, зокрема у зв'язку з неможливістю створення необхідних для цього 
умов, суд за позовом державного органу з питань охорони пам'яток історії та 
культури може постановити рішення про її викуп.  

3. У разі невідкладної необхідності забезпечення умов для збереження 
пам'ятки історії та культури позов про її викуп може бути пред'явлено без  
попередження.  

4. Викуплена пам'ятка історії та культури переходить у власність 
держави.  

5. Викупна ціна пам'ятки іс торії та культури визначається за згодою 
сторін, а в разі спору - судом.  

 
Стаття 353. Реквізиція 

 
1. У разі стихійного лиха, аварії, епідемії, епізоотії та за інших 

надзвичайних обставин, з метою суспільної необхідності майно може бути 
примусово відчужене у власника на підставі та в порядку, встановлених 
законом, за умови попереднього і повного відшкодування його вартості 
(реквізиція).  

2. В умовах воєнного або надзвичайного стану майно може бути 
примусово відчужене у власника з наступним повним відшкодуванням його 
вартості.  

3. Реквізоване майно переходить у власність держави або знищується.  
4. Оцінка, за якою попередньому власникові була відшкодована вартість 

реквізованого майна, може бути оскаржена до суду.  
5. У разі реквізиції майна його попередній власник може вимагати взамін 

надання йому іншого майна, якщо це можливо.  
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6. Якщо після припинення надзвичайної обставини реквізоване майно 
збереглося, особа, якій воно належало, має право вимагати його повернення,  
якщо це можливо.  

У разі повернення майна особі у неї поновлюється право власності на це 
майно, одночасно вона зобов'язується повернути грошову суму або річ, яка 
була нею одержана у зв'язку з реквізицією, з вирахуванням розумної плати за 
використання цього майна.  

 
Стаття 354. Конфіскація 

 
1. До особи може бути застосовано позбавлення права власності на майно 

за рішенням суду як санкція за вчинення правопорушення (конфіскація) у 
випадках, встановлених законом.  

Конфісковане майно переходить у власність держави безоплатно.  
2. Обсяг та порядок конфіскації майна встановлюються законом.  
 

 
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Глава 35 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 
 

Стаття 418. Поняття права інтелектуальної власності 
 
1. Право інтелектуальної власності - це право особи на результат 

інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної 
власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.  

2. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права 
інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності,  
зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається 
цим Кодексом та іншим законом.  

3. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути 
позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні,  
крім випадків, передбачених законом.  

 
Стаття 419. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності 

 
1. Право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать 

одне від одного.  
2. Перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не означає 

переходу права власності на річ.  
3. Перехід права власності на річ не означає переходу права на об'єкт 

права інтелектуальної власності.  
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Стаття 420. Об'єкти права інтелектуальної власності 
 
1. До об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать:  
літературні та художні твори;  
комп'ютерні програми;  
компіляції даних (бази даних);  
виконання;  
фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;  
наукові відкриття;  
винаходи, корисні моделі, промислові зразки;  
компонування (топографії) інтегральних мікросхем;  
раціоналізаторські пропозиції;  
сорти рослин, породи тварин;  
комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів  

і послуг), географічні зазначення;  
комерційні таємниці.  
 

Стаття 421. Суб'єкти права інтелектуальної власності 
 
1. Суб'єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об'єкта 

права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші 
особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права 
інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи 
договору.  

 
Стаття 422. Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності 

 
1. Право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав,  

встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.  
 

Стаття 423. Особисті немайнові права інтелектуальної власності 
 
1. Особистими немайновими правами інтелектуальної власності є:  
1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем,  

винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;  
2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної 

власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права 
інтелектуальної власності;  

3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені 
законом.  

2. Особисті немайнові права інтелектуальної власності належать творцеві 
об'єкта права інтелектуальної власності. У випадках, передбачених законом, 
особисті немайнові права інтелектуальної власності можуть належати іншим 
особам.  
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3. Особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежать від 
майнових прав інтелектуальної власності.  

4. Особисті немайнові права інтелектуальної власності не можуть 
відчужуватися (передаватися), за винятками, встановленими законом.  

 
Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності 

 
1. Майновими правами інтелектуальної власності є:  
1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;  
2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної 

власності;  
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта 

права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;  
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.  
2. Законом можуть бути встановлені винятки та обмеження в майнових 

правах інтелектуальної власності за умови, що такі обмеження та винятки не 
створюють істотних перешкод для нормальної реалізації майнових прав  
інтелектуальної власності та здійснення законних інтересів суб'єктів цих прав.  

3. Майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону 
бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору 
застави та інших зобов'язань, а також використовуватися в інших цивільних 
відносинах.  

 
Стаття 425. Строк чинності прав інтелектуальної власності 

 
1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності є чинними 

безстроково, якщо інше не встановлено законом.  
2. Майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом строків,  

встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.  
3. Майнові права інтелектуальної власності можуть бути припинені 

достроково у випадках, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи 
договором.  

 
Стаття 426. Використання об'єкта права інтелектуальної власності 
 
1. Способи використання об'єкта права інтелектуальної власності 

визначаються цим Кодексом та іншим законом.  
2. Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права 

інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, 
з додержанням при цьому прав інших осіб.  

3. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою 
здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання 
об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного 
використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим 
законом.  
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4. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права 
інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який 
укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.  

 
Стаття 427. Передання майнових прав інтелектуальної власності 

 
1. Майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані 

відповідно до закону повністю або частково іншій особі.  
2. Умови передання майнових прав інтелектуальної власності можуть 

бути визначені договором, який укладається відповідно до цього Кодексу та 
іншого закону.  

 
Стаття 428. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком 

особам 
 
1. Право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно,  

може здійснюватися за договором між ними. У разі відсутності такого договору 
право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам, здійснюється 
спільно.  

 
Стаття 429. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з 

виконанням трудового договору 
 
1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт,  

створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові,  
який створив цей об'єкт. У випадках, передбачених законом, окремі особисті 
немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати 
юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник.  

2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку 
з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей 
об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо 
інше не встановлено договором.  

3. Особливості здійснення майнових прав інтелектуальної власності на 
об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, можуть бути 
встановлені законом.  

 
Стаття 430. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за 

замовленням 
 
1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт,  

створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта.  
У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права 

інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати замовникові.  
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2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за 
замовленням, належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо 
інше не встановлено договором.  

 

        Стаття 431. Наслідки порушення права інтелектуальної власності 
 

1. Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання 
цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність,  
встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.  

 

Стаття 432. Захист права інтелектуальної власності судом 
 

1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права 
інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.  

2. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити 
рішення, зокрема, про:  

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права 
інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;  

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи 
експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;  

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у 
цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності;  

4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які 
використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права 
інтелектуальної власності;  

5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування 
збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності.  
Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи 
та інших обставин, що мають істотне значення;  

6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення 
права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого 
порушення.  

 
Глава 38 

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ 
 

Стаття 457. Поняття наукового відкриття 
 

1. Науковим відкриттям є встановлення невідомих раніше, але об'єктивно 
існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які 
вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання.  

 

Стаття 458. Право на наукове відкриття 
 

1. Автор наукового відкриття має право надати науковому відкриттю своє 
ім'я або спеціальну назву.  

2. Право на наукове відкриття засвідчується дипломом та охороняється у 
порядку, встановленому законом.  
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КНИГА П'ЯТА 
 

ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО 
 

РОЗДІЛ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

 
Глава 47 

ПОНЯТТЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. СТОРОНИ У ЗОБОВ'ЯЗАННІ 
 
Стаття 509. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення 
 
1. Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник)  

зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати 
майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися 
від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його 
обов'язку.  

2. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього 
Кодексу.  

3. Зобов'язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності 
та справедливості.  

 
Стаття 510. Сторони у зобов'язанні 
 
1. Сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор.  
2. У зобов'язанні на стороні боржника або кредитора можуть бути одна 

або одночасно кілька осіб.  
3. Якщо кожна із сторін у зобов'язанні має одночасно і права, і обов'язки, 

вона вважається боржником у тому, що вона зобов'язана вчинити на користь 
другої сторони, і одночасно кредитором у тому, що вона має право вимагати від 
неї.  

 
Стаття 511. Третя особа у зобов'язанні 
 
1. Зобов'язання не створює обов'язку для третьої особи. У випадках,  

встановлених договором, зобов'язання може породжувати для третьої особи 
права щодо боржника та (або) кредитора.  

 
 
Стаття 512. Підстави заміни кредитора у зобов'язанні 
 
1. Кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок:  
1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення 

права вимоги);  
2) правонаступництва;  
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3) виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем 
(майновим поручителем);  

4) виконання обов'язку боржника третьою особою.  
2. Кредитор у зобов'язанні може бути замінений також в інших випадках,  

встановлених законом.  
3. Кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено 

договором або законом.  
 
Стаття 513. Форма правочину щодо заміни кредитора у зобов'язанні 
 

1. Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій 
самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право 
вимоги за яким передається новому кредиторові.  

2. Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні, яке виникло на 
підставі правочину, що підлягає державній реєстрації, має бути зареєстрований 
в порядку, встановленому для реєстрації цього правочину, якщо інше не 
встановлено законом.  

 
     Стаття 514. Обсяг прав, що переходять до нового кредитора у зобов'язанні 

 

1. До нового кредитора переходять права первісного кредитора у 
зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, 
якщо інше не встановлено договором або законом.  

 
Стаття 515. Зобов'язання, в яких заміна кредитора не допускається 
 

1. Заміна кредитора не допускається у зобов'язаннях, нерозривно 
пов'язаних з особою кредитора, зокрема у зобов'язаннях про відшкодування 
шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю.  

 
Стаття 516. Порядок заміни кредитора у зобов'язанні 
 

1. Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника,  
якщо інше не встановлено договором або законом.  

2. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у 
зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього 
наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному 
кредиторові є належним виконанням.  

 
Стаття 517. Докази прав нового кредитора у зобов'язанні 
 
1. Первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому 

кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію,  
яка є важливою для їх здійснення.  
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2. Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові 
до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у 
зобов'язанні.  

 
Стаття 518. Заперечення боржника проти вимоги нового кредитора у 

зобов'язанні 
 
1. Боржник має право висувати проти вимоги нового кредитора у 

зобов'язанні заперечення, які він мав проти первісного кредитора на момент 
одержання письмового повідомлення про заміну кредитора.  

2. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у 
зобов'язанні, він має право висунути проти вимоги нового кредитора 
заперечення, які він мав проти первісного кредитора на момент пред'явлення 
йому вимоги новим кредитором або, якщо боржник виконав свій обов'язок до 
пред'явлення йому вимоги новим кредитором, - на момент його виконання.  

 
Стаття 519. Відповідальніс ть первісного кредитора у зобов'язанні 
 
1. Первісний кредитор у зобов'язанні відповідає перед новим кредитором 

за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання 
боржником свого обов'язку, крім випадків, коли первісний кредитор поручився 
за боржника перед новим кредитором.  

 
Стаття 520. Заміна боржника у зобов'язанні 
 
1. Боржник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою 

(переведення боргу) лише за згодою кредитора.  
 
Стаття 521. Форма правочину щодо заміни боржника у зобов'язанні 
 
1. Форма правочину щодо заміни боржника у зобов'язанні визначається 

відповідно до положень статті 513 цього Кодексу.  
 

Стаття 522. Заперечення нового боржника у зобов'язанні проти вимоги 
кредитора 

 
1. Новий боржник у зобов'язанні має право висунути проти вимоги 

кредитора всі заперечення, що ґрунтуються на відносинах між кредитором і 
первісним боржником.  

 
Стаття 523. Правові наслідки заміни боржника у зобов'язанні, забезпеченому 

порукою або заставою 
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1. Порука або застава, встановлена іншою особою, припиняється після 
заміни боржника, якщо поручитель або заставодавець не погодився 
забезпечувати виконання зобов'язання новим боржником.  

2. Застава, встановлена первісним боржником, зберігається після заміни 
боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.  

 
Стаття 524. Валюта зобов'язання 

 
1. Зобов'язання має бути виражене у грошовій одиниці України - гривні.  
2. Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов'язання в  

іноземній валюті.  
 
Стаття 525. Недопустимість односторонньої відмови від зобов'язання 
 
1. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його 

умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. 
  
 

Глава 48 
ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

 
Стаття 526. Загальні умови виконання зобов'язання 
 
1. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов  

договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за 
відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або 
інших вимог, що звичайно ставляться.  

 
Стаття 527. Виконання зобов'язання належними сторонами 
 
1. Боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок, а кредитор - прийняти 

виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не 
випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.  

2. Кожна із сторін у зобов'язанні має право вимагати доказів того, що 
обов'язок виконується належним боржником або виконання приймається 
належним кредитором чи уповноваженою на це особою, і несе ризик  наслідків  
непред'явлення такої вимоги.  

 
Стаття 528. Виконання обов'язку боржника іншою особою 
 
1. Виконання обов'язку може бути покладено боржником на іншу особу, 

якщо з умов договору, вимог цього Кодексу, інших актів цивільного 
законодавства або суті зобов'язання не випливає обов'язок боржника виконати 
зобов'язання особисто. У цьому разі кредитор зобов'язаний прийняти 
виконання, запропоноване за боржника іншою особою.  



 68 

2. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язку боржника 
іншою особою цей обов'язок боржник повинен виконати сам.  

3. Інша особа може задовольнити вимогу кредитора без згоди боржника у 
разі небезпеки втратити право на майно боржника (право оренди, право застави 
тощо) внаслідок звернення кредитором стягнення на це майно. У цьому разі до 
іншої особи переходять права кредитора у зобов'язанні і застосовуються 
положення статей 512 - 519 цього Кодексу.  

 
Стаття 529. Виконання зобов'язання частинами 
 
1. Кредитор має право не приймати від боржника виконання його 

обов'язку частинами, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного 
законодавства або не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.  

 
Стаття 530. Строк (термін) виконання зобов'язання 
 
1. Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то 

воно підлягає виконанню у цей строк (термін).  
Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на 

подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.  
2. Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений 

або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати 
його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у 
семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного 
виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.  

 
Стаття 531. Дострокове виконання зобов'язання 
 
1. Боржник має право виконати свій обов'язок достроково, якщо інше не 

встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із  
суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.  

 
Стаття 532. Місце виконання зобов'язання 
 
1. Місце виконання зобов'язання встановлюється у договорі.  
Якщо місце виконання зобов'язання не встановлено у договорі, виконання 

провадиться:  
1) за зобов'язанням про передання нерухомого майна - за 

місцезнаходженням цього майна;  
2) за зобов'язанням про передання товару (майна), що виникає на підставі 

договору перевезення, - за місцем здавання товару (майна) перевізникові;  
3) за зобов'язанням про передання товару (майна), що виникає на підставі 

інших правочинів, - за місцем виготовлення або зберігання товару (майна), 
якщо це місце було відоме кредиторові на момент виникнення зобов'язання;  
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4) за грошовим зобов'язанням - за місцем проживання кредитора, а якщо 
кредитором є юридична особа, - за її місцезнаходженням на момент виникнення 
зобов'язання. Якщо кредитор на момент виконання зобов'язання змінив місце 
проживання (місцезнаходження) і сповіс тив про це боржника, зобов'язання 
виконується за новим місцем проживання (місцезнаходженням) кредитора з  
віднесенням на кредитора всіх витрат, пов'язаних із зміною місця виконання;  

5) за іншим зобов'язанням - за місцем проживання (місцезнаходженням)  
боржника.  

2. Зобов'язання може бути виконане в іншому місці, якщо це встановлено 
актами цивільного законодавства або випливає із суті зобов'язання чи звичаїв  
ділового обороту.  

 
Стаття 533. Валюта виконання грошового зобов'язання 
 
1. Грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях.  
2. Якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній 

валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом 
відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не 
встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.  

3. Використання іноземної валюти, а також платіжних документів в 
іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території України за 
зобов'язаннями допускається у випадках, порядку та на умовах, встановлених 
законом.  

 
Стаття 534. Черговість погашення вимог за грошовим зобов'язанням 
 
1. У разі недостатності суми проведеного платежу для виконання 

грошового зобов'язання у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у 
такій черговості, якщо інше не встановлено договором:  

1) у першу чергу відшкодовуються витрати кредитора, пов'язані з  
одержанням виконання;  

2) у другу чергу сплачуються проценти і неустойка;  
3) у третю чергу сплачується основна сума боргу.  
 

Стаття 535. Збільшення суми, що виплачується фізичній особі за грошовим 
зобов'язанням 

 
1. У разі збільшення встановленого законом неоподатковуваного 

мінімуму доходів громадян сума, що виплачується за грошовим зобов'язанням 
фізичній особі (на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим 
ушкодженням здоров'я або смертю, за договором довічного утримання 
(догляду) та в інших випадках, встановлених договором або законом), 
пропорційно збільшується.  

2. Якщо внаслідок виплати збільшеної суми сторона, яка зобов'язана 
провадити ці виплати, втрачає вигоди, на одержання яких вона могла 
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розраховувати при укладенні договору, на вимогу цієї сторони договір може 
бути розірваний за рішенням суду.  

 
Стаття 536. Проценти 

 
1. За користування чужими грошовими коштами боржник зобов'язаний 

сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними 
особами.  

2. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами 
встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного 
законодавства.  

 
Стаття 537. Виконання зобов'язання внесенням боргу в депозит нотаріуса 
 
1. Боржник має право виконати свій обов'язок шляхом внесення належних 

з нього кредиторові грошей або цінних паперів у депозит нотаріуса в разі:  
1) відсутності кредитора або уповноваженої ним особи у місці виконання 

зобов'язання;  
2) ухилення кредитора або уповноваженої ним особи від прийняття 

виконання або в разі іншого прострочення з їхнього боку;  
3) відсутності представника недієздатного кредитора.  
2. Нотаріус повідомляє кредитора у порядку, встановленому законом, про 

внесення боргу у депозит.  
 
Стаття 538. Зустрічне виконання зобов'язання 
 
1. Виконання свого обов'язку однією із сторін, яке відповідно до договору 

обумовлене виконанням другою стороною свого обов'язку, є зустрічним 
виконанням зобов'язання.  

2. При зустрічному виконанні зобов'язання сторони повинні виконувати 
свої обов'язки одночасно, якщо інше не встановлено договором, актами 
цивільного законодавства, не випливає із суті зобов'язання або звичаїв ділового 
обороту.  

Сторона, яка наперед знає, що вона не зможе виконати свого обов'язку, 
повинна своєчасно повідомити про це другу сторону.  

3. У разі невиконання однією із сторін у зобов'язанні свого обов'язку або 
за наявності очевидних підстав вважати, що вона не виконає свого обов'язку у 
встановлений строк (термін) або виконає його не в повному обсязі, друга 
сторона має право зупинити виконання свого обов'язку, відмовитися від його 
виконання частково або в повному обсязі.  

4. Якщо зустрічне виконання обов'язку здійснено однією із сторін,  
незважаючи на невиконання другою стороною свого обов'язку, друга сторона 
повинна виконати свій обов'язок.  
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Стаття 539. Виконання альтернативного зобов'язання 
 
1. Альтернативним є зобов'язання, в якому боржник зобов'язаний вчинити 

одну з двох або кількох дій. Боржник має право вибору предмета зобов'язання,  
якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства, не 
випливає із суті зобов'язання або звичаїв ділового обороту.  

 
Стаття 540. Виконання зобов'язання, в якому беруть участь кілька 

кредиторів або кілька боржників 
 
1. Якщо у зобов'язанні беруть участь кілька кредиторів або кілька 

боржників, кожний із кредиторів має право вимагати виконання, а кожний із  
боржників повинен виконати обов'язок у рівній частці, якщо інше не 
встановлено договором або актами цивільного законодавства.  

 
Стаття 541. Солідарне зобов'язання 
 
1. Солідарний обов'язок або солідарна вимога виникають у випадках,  

встановлених договором або законом, зокрема у разі неподільності предмета 
зобов'язання.  

 
Стаття 542. Солідарна вимога кредиторів 
 
1. У разі солідарної вимоги кредиторів (солідарних кредиторів) кожний із  

кредиторів має право пред'явити боржникові вимогу у повному обсязі.  
До пред'явлення вимоги одним із солідарних кредиторів боржник має 

право виконати свій обов'язок будь-кому із них на свій розсуд.  
2. Боржник не має права висувати проти вимоги одного із солідарних 

кредиторів заперечення, що ґрунтуються на таких відносинах боржника з 
іншими солідарними кредиторами, в яких цей кредитор не бере участі.  

3. Виконання боржником свого обов'язку одному із солідарних 
кредиторів у повному обсязі звільняє боржника від виконання решті солідарних 
кредиторів.  

4. Солідарний кредитор, який одержав виконання від боржника,  
зобов'язаний передати належне кожному з решти солідарних кредиторів у 
рівній частці, якщо інше не встановлено договором між ними.  

 
Стаття 543. Солідарний обов'язок боржників 
 
1. У разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників)  

кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному 
обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.  

2. Кредитор, який одержав виконання обов'язку не в повному обсязі від 
одного із солідарних боржників, має право вимагати недоодержане від решти 
солідарних боржників.  
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Солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, доки їхній 
обов'язок не буде виконаний у повному обсязі.  

3. Солідарний боржник не має права висувати проти вимоги кредитора 
заперечення, що ґрунтуються на таких відносинах решти солідарних боржників  
з кредитором, у яких цей боржник не бере участі.  

4. Виконання солідарного обов'язку у повному обсязі одним із боржників  
припиняє обов'язок решти солідарних боржників перед кредитором.  

 
               Стаття 544. Право боржника, який виконав солідарний обов'язок, на 

зворотну вимогу 
 
1. Боржник, який виконав солідарний обов'язок, має право на зворотну 

вимогу (регрес) до кожного з решти солідарних боржників у рівній частці, якщо 
інше не встановлено договором або законом, за вирахуванням частки, яка 
припадає на нього.  

2. Якщо один із солідарних боржників не сплатив частку, належну 
солідарному боржникові, який у повному обсязі виконав солідарний обов'язок, 
несплачене припадає на кожного з решти солідарних боржників у рівній частці.  

 
Стаття 545. Підтвердження виконання зобов'язання 

 
1. Прийнявши виконання зобов'язання, кредитор повинен на вимогу 

боржника видати йому розписку про одержання виконання частково або в 
повному обсязі.  

2. Якщо боржник видав кредиторові борговий документ, кредитор,  
приймаючи виконання зобов'язання, повинен повернути його боржникові. У 
разі неможливості повернення боргового документа кредитор повинен вказати 
про це у розписці, яку він видає.  

3. Наявність боргового документа у боржника підтверджує виконання 
ним свого обов'язку.  

4. У разі відмови кредитора повернути борговий документ або видати 
розписку боржник має право затримати виконання зобов'язання. У цьому разі 
настає прострочення кредитора.  

 
 

Глава 50 
ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

 
Стаття 598. Підстави припинення зобов'язання 
 
1. Зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах,  

встановлених договором або законом.  
2. Припинення зобов'язання на вимогу однієї із сторін допускається лише 

у випадках, встановлених договором або законом.  
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Стаття 599. Припинення зобов'язання виконанням 
 
1. Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.  
 
Стаття 600. Припинення зобов'язання переданням відступного 
 
1. Зобов'язання припиняється за згодою сторін внаслідок передання 

боржником кредиторові відступного (грошей, іншого майна тощо). Розмір, 
строки й порядок передання відступного встановлюються сторонами.  

 
Стаття 601. Припинення зобов'язання зарахуванням 
 
1. Зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, 

строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не 
встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги.  

2. Зарахування зустрічних вимог може здійснюватися за заявою однієї із  
сторін.  

 
Стаття 602. Недопустимість зарахування зустрічних вимог 
 
1. Не допускається зарахування зустрічних вимог:  
1) про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 

здоров'я або смертю;  
2) про стягнення аліментів;  
3) щодо довічного утримання (догляду);  
4) у разі спливу позовної давності;  
5) в інших випадках, встановлених договором або законом.  
 

Стаття 603. Зарахування у разі заміни кредитора 
 

1. У разі заміни кредитора боржник має право пред'явити проти вимоги 
нового кредитора свою зустрічну вимогу до первісного кредитора.  

2. У разі заміни кредитора зарахування проводиться, якщо вимога 
виникла на підставі, що існувала на момент одержання боржником письмового 
повідомлення про заміну кредитора, і строк вимоги настав до його одержання 
або цей строк не встановлений чи визначений моментом пред'явлення вимоги.  

Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора,  
зарахування проводиться, якщо вимога виникла на підставі, що існувала на 
момент пред'явлення боржникові вимоги новим кредитором або, якщо боржник  
виконав свій обов'язок до пред'явлення йому вимоги новим кредитором, - на 
момент його виконання.  

 

Стаття 604. Припинення зобов'язання за домовленістю сторін 
 

1. Зобов'язання припиняється за домовленістю сторін.  
2. Зобов'язання припиняється за домовленістю сторін про заміну 

первісного зобов'язання новим зобов'язанням між тими ж сторонами (новація).  
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3. Новація не допускається щодо зобов'язань про відшкодування шкоди,  
завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, про сплату 
аліментів та в інших випадках, встановлених законом.  

4. Новація припиняє додаткові зобов'язання, пов'язані з первісним 
зобов'язанням, якщо інше не встановлено договором.  

 
Стаття 605. Припинення зобов'язання прощенням боргу 
 
1. Зобов'язання припиняється внаслідок звільнення (прощення боргу)  

кредитором боржника від його обов'язків, якщо це не порушує прав третіх осіб 
щодо майна кредитора.  

 
Стаття 606. Припинення зобов'язання поєднанням боржника  

і кредитора в одній особі 
 
1. Зобов'язання припиняється поєднанням боржника і кредитора в одній 

особі.  
 
Стаття 607. Припинення зобов'язання неможливістю його виконання 
 
1. Зобов'язання припиняється неможливістю його виконання у зв'язку з 

обставиною, за яку жодна із сторін не відповідає.  
 
Стаття 608. Припинення зобов'язання смертю фізичної особи 
 
1. Зобов'язання припиняється смертю боржника, якщо воно є нерозривно 

пов'язаним з його особою і у зв'язку з цим не може бути виконане іншою 
особою.  

2. Зобов'язання припиняється смертю кредитора, якщо воно є нерозривно 
пов'язаним з особою кредитора.  

 
 
Стаття 609. Припинення зобов'язання ліквідацією юридичної особи 
 
1. Зобов'язання припиняється ліквідацією юридичної особи (боржника 

або кредитора), крім випадків, коли законом або іншими нормативно-
правовими актами виконання зобов'язання ліквідованої юридичної особи 
покладається на іншу юридичну особу, зокрема за зобов'язаннями про 
відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або 
смертю.  

 
 
 
 



 75 

РОЗДІЛ II 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР 

 
Глава 52 

ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ 
 
Стаття 626. Поняття та види договору 
 
1. Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на 

встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.  
2. Договір є одностороннім, якщо одна сторона бере на себе обов'язок 

перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга 
сторона наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов'язку 
щодо першої сторони.  

3. Договір є двостороннім, якщо правами та обов'язками наділені обидві 
сторони договору.  

4. До договорів, що укладаються більш як двома сторонами 
(багатосторонні договори), застосовуються загальні положення про договір,  
якщо це не суперечить багатосторонньому характеру цих договорів.  

5. Договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом 
або не випливає із суті договору.  

 
Стаття 627. Свобода договору 
 
1. Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні 

договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог 
цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового 
обороту, вимог розумності та справедливості.  

 
Стаття 628. Зміст договору 
 
1. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і 

погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного 
законодавства.  

2. Сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи 
різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі 
застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного 
законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі,  
якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті змішаного 
договору.  

 
Стаття 629. Обов'язковість договору 
 
1. Договір є обов'язковим для виконання сторонами.  
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Стаття 630. Типові умови договору 
 
1. Договором може бути встановлено, що його окремі умови 

визначаються відповідно до типових умов договорів певного виду,  
оприлюднених у встановленому порядку.  

2. Якщо у договорі не міститься посилання на типові умови, такі типові 
умови можуть застосовуватись як звичай ділового обороту, якщо вони 
відповідають вимогам статті 7 цього Кодексу.  

 
Стаття 631. Строк договору 
 
1. Строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої 

права і виконати свої обов'язки відповідно до договору.  
2. Договір набирає чинності з моменту його укладення.  
3. Сторони можуть встановити, що умови договору застосовуються до 

відносин між ними, які виникли до його укладення.  
4. Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за 

його порушення, яке мало місце під час дії договору.  
 
Стаття 632. Ціна 
 
1. Ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін.  
У випадках, встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки 

тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами 
державної влади або органами місцевого самоврядування.  

2. Зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на 
умовах, встановлених договором або законом.  

3. Зміна ціни в договорі після його виконання не допускається.  
4. Якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути визначена 

виходячи з його умов, вона визначається виходячи із звичайних цін, що 
склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення 
договору.  

 
Стаття 633. Публічний договір 
 
1. Публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе 

обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг 
кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом 
загального користування, послуги зв'язку, медичне, готельне, банківське 
обслуговування тощо).  

2. Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх 
споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.  

3. Підприємець не має права надавати переваги одному споживачеві 
перед іншим щодо укладення публічного договору, якщо інше не встановлено 
законом.  
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4. Підприємець не має права відмовитися від укладення публічного 
договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідних 
товарів (робіт, послуг).  

У разі необґрунтованої відмови підприємця від укладення публічного 
договору він має відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою.  

5. Актами цивільного законодавства можуть бути встановлені правила,  
обов'язкові для сторін при укладенні і виконанні публічного договору.  

6. Умови публічного договору, які суперечать частині другій цієї статті та 
правилам, обов'язковим для сторін при укладенні і виконанні публічного 
договору, є нікчемними.  

 
Стаття 634. Договір приєднання 
 
1. Договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із  

сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути 
укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого 
договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.  

2. Договір приєднання може бути змінений або розірваний на вимогу 
сторони, яка приєдналася, якщо вона позбавляється прав, які звичайно мала, а 
також якщо договір виключає чи обмежує відповідальність другої сторони за 
порушення зобов'язання або містить інші умови, явно обтяжливі для сторони,  
яка приєдналася. Сторона, яка приєдналася, має довести, що вона, виходячи зі 
своїх інтересів, не прийняла б цих умов за наявності у неї можливості брати 
участь у визначенні умов договору.  

3. Якщо вимога про зміну або розірвання договору пред'явлена стороною,  
яка приєдналася до нього у зв'язку зі здійсненням нею підприємницької 
діяльності, сторона, що надала договір для приєднання, може відмовити у 
задоволенні цих вимог, якщо доведе, що сторона, яка приєдналася, знала або 
могла знати, на яких умовах вона приєдналася до договору.  

 
Стаття 635. Попередній договір 
 
1. Попереднім є договір, сторони якого зобов'язуються протягом певного 

строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на 
умовах, встановлених попереднім договором.  

Законом може бути встановлено обмеження щодо строку (терміну), в  
який має бути укладений основний договір на підставі попереднього договору.  

Істотні умови основного договору, що не встановлені попереднім 
договором, погоджуються у порядку, встановленому сторонами у 
попередньому договорі, якщо такий порядок не встановлений актами 
цивільного законодавства.  

Попередній договір укладається у формі, встановленій для основного 
договору, а якщо форма основного договору не встановлена, - у письмовій 
формі.  
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2. Сторона, яка необгрунтовано ухиляється від укладення договору, 
передбаченого попереднім договором, повинна відшкодувати другій стороні 
збитки, завдані простроченням, якщо інше не встановлено попереднім 
договором або актами цивільного законодавства.  

3. Зобов'язання, встановлене попереднім договором, припиняється, якщо 
основний договір не укладений протягом строку (у термін), встановленого 
попереднім договором, або якщо жодна із сторін не направить другій стороні 
пропозицію про його укладення.  

4. Договір про наміри (протокол про наміри тощо), якщо в ньому немає 
волевиявлення сторін щодо надання йому сили попереднього договору, не 
вважається попереднім договором.  

 
Стаття 636. Договір на користь третьої особи 
 
1. Договором на користь третьої особи є договір, в якому боржник  

зобов'язаний виконати свій обов'язок на користь третьої особи, яка встановлена 
або не встановлена у договорі.  

2. Виконання договору на користь третьої особи може вимагати як особа, 
яка уклала договір, так і третя особа, на користь якої передбачено виконання,  
якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із суті 
договору.  

3. З моменту вираження третьою особою наміру скористатися своїм 
правом сторони не можуть розірвати або змінити договір без згоди третьої 
особи, якщо інше не встановлено договором або законом.  

4. Якщо третя особа відмовилася від права, наданого їй на підставі 
договору, сторона, яка уклала договір на користь третьої особи, може сама 
скористатися цим правом, якщо інше не випливає із суті договору.  

 
Стаття 637. Тлумачення умов договору 
 
1. Тлумачення умов договору здійснюється відповідно до статті 213 цього 

Кодексу.  
2. У разі тлумачення умов договору можуть враховуватися також типові 

умови (типові договори), навіть якщо в договорі немає посилання на ці умови.  
 
 

Глава 53 
УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

 
Стаття 638. Укладення договору 
 
1. Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з 

усіх істотних умов договору.  
Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що 

визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а 
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також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути 
досягнуто згоди.  

2. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір 
(оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.  

 
Стаття 639. Форма договору 
 
1. Договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо 

форми договору не встановлені законом.  
2. Якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він 

вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо 
законом ця форма для даного виду договорів не вимагалася.  

3. Якщо сторони домовились укласти у письмовій формі договір, щодо 
якого законом не встановлена письмова форма, такий договір є укладеним з  
моменту його підписання сторонами.  

4. Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, 
щодо якого законом не вимагається нотаріальне посвідчення, такий договір є 
укладеним з моменту його нотаріального посвідчення. Договір про закупівлю,  
який укладається відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і 
послуг за державні кошти", на вимогу замовника підлягає обов'язковому 
нотаріальному посвідченню та вважається укладеним з моменту його 
нотаріального посвідчення.   

 
Стаття 640. Момент укладення договору 
 
1. Договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила 

пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.  
2. Якщо відповідно до акта цивільного законодавства для укладення 

договору необхідні також передання майна або вчинення іншої дії, договір є 
укладеним з моменту передання відповідного майна або вчинення певної дії.  

3. Договір, який підлягає нотаріальному посвідченню або державній 
реєстрації, є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення або 
державної реєстрації, а в разі необхідності і нотаріального посвідчення, і 
державної реєстрації - з моменту державної реєстрації.  

 
Стаття 641. Пропозиція укласти договір 
 
1. Пропозицію укласти договір (оферту) може зробити кожна із сторін 

майбутнього договору.  
Пропозиція укласти договір має містити іс тотні умови договору і 

виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її 
прийняття.  

2. Реклама або інші пропозиції, адресовані невизначеному колу ос іб, є 
запрошенням робити пропозиції укласти договір, якщо інше не вказано у 
рекламі або інших пропозиціях.  
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3. Пропозиція укласти договір може бути відкликана до моменту або в  
момент її одержання адресатом. Пропозиція укласти договір, одержана 
адресатом, не може бути відкликана протягом строку для відповіді, якщо інше 
не вказане у пропозиції або не випливає з її суті чи обставин, за яких вона була 
зроблена.  

 
Стаття 642. Прийняття пропозиції 
 
1. Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її 

прийняття (акцепт) повинна бути повною і безумовною.  
2. Якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах строку 

для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору 
(відвантажила товари, надала послуги, виконала роботи, сплатила відповідну 
суму грошей тощо), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є 
прийняттям пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції укласти договір або 
не встановлено законом.  

3. Особа, яка прийняла пропозицію, може відкликати свою відповідь про 
її прийняття, повідомивши про це особу, яка зробила пропозицію укласти 
договір, до моменту або в момент одержання нею відповіді про прийняття 
пропозиції.  

 

Стаття 643. Укладення договору за пропозицією, в якій вказаний строк 
для відповіді 

 

1. Якщо у пропозиції укласти договір вказаний строк для відповіді,  
договір є укладеним, коли особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь 
про прийняття пропозиції протягом цього строку.  

 

Стаття 644. Укладення договору за пропозицією, в якій не вказаний строк 
для відповіді 

 

1. Якщо пропозицію укласти договір зроблено усно і в ній не вказаний 
строк для відповіді, договір є укладеним, коли особа, якій було зроблено 
пропозицію, негайно заявила про її прийняття.  

2. Якщо пропозицію укласти договір, в якій не вказаний строк для 
відповіді, зроблено у письмовій формі, договір є укладеним, коли особа, яка 
зробила пропозицію, одержала відповідь протягом строку, встановленого актом 
цивільного законодавства, а якщо цей строк не встановлений, - протягом 
нормально необхідного для цього часу.  

 
Стаття 645. Відповідь про прийняття пропозиції, яка одержана із 

запізненням 
 
1. Якщо відповідь про прийняття пропозиції укласти договір одержано із  

запізненням, особа, яка зробила пропозицію, звільняється від відповідних 
зобов'язань.  
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2. Якщо відповідь про прийняття пропозиції укласти договір було 
відправлено своєчасно, але одержано із запізненням, особа, яка зробила 
пропозицію укласти договір, звільняється від відповідних зобов'язань, якщо 
вона негайно повідомила особу, якій було направлено пропозицію, про 
одержання відповіді із запізненням.  

Відповідь, одержана із запізненням, є новою пропозицією.  
3. За згодою особи, яка зробила пропозицію, договір може вважатись 

укладеним незалежно від того, що відповідь про прийняття пропозиції укласти 
договір було відправлено та (або) одержано із запізненням.  

 
Стаття 646. Відповідь про згоду укласти договір на інших умовах 
 
1. Відповідь про згоду укласти договір на інших, ніж було запропоновано,  

умовах є відмовою від одержаної пропозиції і водночас новою пропозицією 
особі, яка зробила попередню пропозицію.  

 
Стаття 647. Місце укладення договору 
 
1. Договір є укладеним у місці проживання фізичної особи або за 

місцезнаходженням юридичної особи, яка зробила пропозицію укласти договір,  
якщо інше не встановлено договором.  

 
Стаття 648. Договір та правові акти органів державної влади, органів   

влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування 
 
1. Зміст договору, укладеного на підставі правового акта органу 

державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого 
самоврядування, обов'язкового для сторін (сторони) договору, має відповідати 
цьому акту.  

2. Особливості укладення договору на підставі правового акта органу 
державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого 
самоврядування встановлюються актами цивільного законодавства.  

 
Стаття 649. Вирішення переддоговірних спорів 
 
1. Розбіжності, що виникли між сторонами при укладенні договору на 

підставі правового акта органу державної влади, органу влади Автономної 
Республіки Крим, органу місцевого самоврядування та в інших випадках,  
встановлених законом, вирішуються судом.  

2. Розбіжності, що виникли між сторонами при укладенні договору не на 
підставі правового акта органу державної влади, органу влади Автономної 
Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, можуть бути вирішені 
судом у випадках, встановлених за домовленістю сторін або законом.  
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Стаття 650. Укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах 
 
1. Особливості укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах тощо 

встановлюються відповідними актами цивільного законодавства.  
 
Стаття 651. Підстави для зміни або розірвання договору 
1. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін,  

якщо інше не встановлено договором або законом.  
2. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу 

однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в  
інших випадках, встановлених договором або законом.  

Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої 
цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона 
розраховувала при укладенні договору.  

3. У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або 
частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, 
договір є відповідно розірваним або зміненим.  

 
Стаття 652. Зміна або розірвання договору у зв'язку з істотною зміною 

обставин 
 
1. У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при 

укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою 
сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті 
зобов'язання.  

Зміна обставин є іс тотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби 
сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на 
інших умовах.  

2. Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у 
відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання,  
договір може бути розірваний, а з підстав, встановлених частиною четвертою 
цієї статті, - змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за 
наявності одночасно таких умов:  

1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна 
обставин не настане;  

2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не 
могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від 
неї вимагалися;  

3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів  
сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала 
при укладенні договору;  

4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик  
зміни обставин несе заінтересована сторона.  

3. У разі розірвання договору внаслідок іс тотної зміни обставин суд, на 
вимогу будь-якої із сторін, визначає наслідки розірвання договору виходячи з  
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необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у 
зв'язку з виконанням цього договору.  

4. Зміна договору у зв'язку з істотною зміною обставин допускається за 
рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору суперечить 
суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує 
затрати, необхідні для виконання договору на умовах, змінених судом.  

 
Стаття 653. Правові наслідки зміни або розірвання договору 
 
1. У разі зміни договору зобов'язання сторін змінюються відповідно до 

змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо.  
2. У разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються.  
3. У разі зміни або розірвання договору зобов'язання змінюється або 

припиняється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання 
договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером 
його зміни. Якщо договір змінюється або розривається у судовому порядку, 
зобов'язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду 
про зміну або розірвання договору законної сили.  

4. Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане 
ними за зобов'язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не 
встановлено договором або законом.  

5. Якщо договір змінений або розірваний у зв'язку з істотним порушенням 
договору однією із сторін, друга сторона може вимагати відшкодування 
збитків, завданих зміною або розірванням договору.  

 
Стаття 654. Форма зміни або розірвання договору 
 
1. Зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й 

договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором 
або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.  
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З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
 

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців 

від 15 травня 2003 року № 755-IV 
 

Витяг 
 

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
     Стаття 1. Визначення термінів 
 
     1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 
     відокремлений підрозділ юридичної особи  -  це  філія,  інший 

підрозділ    юридичної    особи,    що    знаходиться    поза   її 
місцезнаходженням  та  виробляє  продукцію,  виконує  роботи   або операції,    
надає  послуги  в  єдиному  замкнутому  технологічному процесі  з  юридичною  
особою,  або  представництво,  що  здійснює представництво і захист інтересів  
юридичної особи; 

     державний реєстратор  -  посадова  особа,  яка  відповідно до цього  
Закону  здійснює  державну  реєстрацію  юридичних  осіб  та фізичних осіб -  
підприємців; 

     Єдиний державний    реєстр   юридичних   осіб   та   фізичних осіб   -    
підприємців   (далі   -   Єдиний  державний  реєстр)  - автоматизована  система  
збирання, накопичення, захисту, обліку та надання    інформації    про    
юридичних    осіб    та   фізичних осіб - підприємців; 

 
     місце проживання фізичної особи - житловий будинок, квартира, інше  

приміщення,  придатне  для  проживання  в ньому (гуртожиток, готель тощо) у 
відповідному населеному  пункті,  в  якому  фізична особа проживає постійно,   
переважно або тимчасово,  що знаходиться за  певною  адресою,  за  якою  
здійснюється  зв'язок  з  фізичною особою - підприємцем; 

     місцезнаходження  юридичної  особи - адреса органу або особи, які  
відповідно до установчих документів  юридичної особи чи закону виступають  
від її імені (далі - виконавчий орган);  

     реєстраційна картка  -  документ  встановленого зразка,  який 
підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних  записів до 
Єдиного державного реєстру; 

     реєстраційна справа  -  папка організаційно-облікового типу з  
документами або комп'ютерними файлами для  постійного  зберігання, що 
подаються державному реєстратору відповідно до закону; 
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     свідоцтво про  державну  реєстрацію  - документ встановленого зразка, 
який засвідчує факт внесення до Єдиного державного реєстру запису  про  
державну  реєстрацію  юридичної  особи  або  фізичної особи - підприємця; 

     спеціалізований друкований засіб масової інформації - видання 
спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації,  в якому 
відповідно до цього Закону публікуються відомості з  Єдиного державного 
реєстру; 

     фонди соціального  страхування - Фонд соціального страхування з  
тимчасової  втрати  працездатності,  Фонд  загальнообов'язкового державного  
соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального 
страхування від нещасних випадків на  виробництві та професійних 
захворювань України. 

 
     Стаття 2. Законодавство у сфері державної реєстрації 
               юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 
 
     1. Відносини,  які виникають  у  сфері  державної  реєстрації 

юридичних   осіб  та  фізичних  осіб  -  підприємців,  регулюються 
Конституцією   України ,   цим   Законом    та нормативно-правовими   актами,    
прийнятими  відповідно  до  цього Закону. 

 
     Стаття 3. Сфера дії Закону 
 
     1. Дія цього Закону поширюється на державну  реєстрацію  всіх 

юридичних  осіб незалежно від організаційно-правової форми,  форми 
власності та підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців. 

     2. Законом  можуть  бути  встановлені  особливості  державної 
реєстрації  об'єднань  громадян (у тому числі професійних спілок), благодійних  
організацій,  партій,  органів  державної  влади   та органів   місцевого  
самоврядування,  банків,  торгово-промислових палат, фінансових установ (у 
тому числі кредитних спілок), бірж, а також інших установ та організацій. 

     3. Об'єднання  громадян  (у  тому  числі  професійні спілки), благодійні 
організації,  партії,  органи державної влади та органи місцевого   
самоврядування,   банки,   торгово-промислові  палати, фінансові установи (у 
тому числі  кредитні  спілки),  біржі,  інші установи та організації,  для яких 
законом встановлені особливості державної реєстрації,  набувають статусу 
юридичної  особи  лише  з моменту  їх  державної  реєстрації  у  порядку,  
встановленому цим Законом. 

 
 
     Стаття 4. Поняття державної реєстрації юридичних осіб та 
               фізичних осіб - підприємців 
 
     1. Державна    реєстрація    юридичних   осіб   та   фізичних осіб  -   

підприємців  - засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, 
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засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною 
особою,  а також вчинення інших  реєстраційних дій,  які  передбачені  цим  
Законом,  шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного 
реєстру. 

     2. Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб  та 
фізичних осіб - підприємців включає, зокрема: 

     перевірку комплектності документів,  які подаються державному 
реєстратору,  та повноти відомостей,  що вказані  в  реєстраційній картці; 

     перевірку документів,  які  подаються державному реєстратору, на  
відсутніс ть  підстав  для  відмови  у   проведенні   державної реєстрації; 

     внесення відомостей    про   юридичну   особу   або   фізичну особу -  
підприємця до Єдиного державного реєстру; 

     оформлення і видачу  свідоцтва  про  державну  реєстрацію  та 
виписки з Єдиного державного реєстру. 

     3. Зміни  до  установчих документів юридичної особи,  а також зміна 
прізвища та/або імені, та/або по батькові (далі - імені) або місця   проживання   
фізичної   особи   -   підприємця  підлягають обов'язковій державній реєстрації 
шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру в 
порядку, встановленому цим Законом. 

     4. Відокремлені  підрозділи  юридичної  особи  не  підлягають 
державній реєстрації. 

     5. Представництва,  філії  іноземних   компаній   в   Україні підлягають   
акредитації   на   території   України   в   порядку, встановленому законом. 

 
     Стаття 5. Місце проведення державної реєстрації юридичних 
               осіб та фізичних осіб - підприємців 
 
     1. Державна    реєстрація    юридичних   осіб   та   фізичних осіб  -   

підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому  
комітеті  міської ради міста обласного значення або у районній,  районній  у  
містах  Києві  та  Севастополі   державній адміністрації  за  місцезнаходженням 
юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця. 

 
     Стаття 6. Державний реєстратор 
 
     1. Державний    реєстратор    на    території     відповідної 

адмініс тративно-територіальної одиниці: 
     проводить державну  реєстрацію  юридичних  осіб  та  фізичних ос іб -  

підприємців; 
     проводить резервування найменувань юридичних осіб; 
     передає   органам   державної   статистики   (далі  -  органи 

статистики), державної податкової служби, Пенсійного фонду України та  
фондів  соціального  страхування  повідомлення  та відомості з реєстраційних   
карток   про   вчинення   реєстраційних  дій,  які передбачені   цим   Законом,  у  
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тому  числі  щодо  створення  або ліквідації  відокремлених  підрозділів   
юридичних  осіб;     

     формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ; 
     здійснює оформлення   та   видачу   свідоцтв   про   державну 

реєстрацію, а також їх заміну; 
     оформлює та  видає  виписки,  довідки  з  Єдиного  державного 

реєстру; 
     проводить державну реєстрацію змін до  установчих  документів  

юридичних  осіб  та  державну  реєстрацію  зміни  імені  або місця проживання 
фізичних осіб - підприємців; 

     проводить державну реєстрацію припинення  юридичних  осіб  та 
державну    реєстрацію   припинення   підприємницької   діяльності фізичними 
особами - підприємцями; 

     звертається до суду із  заявою  про  зміну  мети  установи  у 
встановленому законом порядку. 

     2. Державний    реєстратор   призначається   на   посаду   та 
звільняється з посади міським головою міста обласного значення або головою 
районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації за 
погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань державної 
реєстрації. 

     3. Державний  реєстратор  підпорядковується  міському  голові міста 
обласного значення або голові районної,  районної  в  містах Києві та 
Севастополі державної адміністрації. 

     4. На  посаду  державного  реєстратора  призначається особа з вищою 
освітою  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем  магістра  або спеціаліс та та 
стажем роботи за фахом на державній службі не менше одного року,  або 
стажем роботи в інших сферах управління не менше трьох  років.  Державний  
реєстратор  має  посвідчення  державного реєстратора та власну печатку. 

     5. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення  роботи 
державного  реєстратора  здійснює  виконавчий комітет міської ради міста 
обласного значення або районна,  районна в містах  Києві  та Севастополі 
державна адміністрація. 

     6. Методологічне   та  інформаційне  забезпечення  діяльності 
державних реєстраторів здійснює спеціально уповноважений  орган  з питань 
державної реєстрації. 

 
     Стаття 7. Спеціально уповноважений орган з питань державної 
               реєстрації 
 
     1. Спеціально  уповноваженим  органом  з   питань   державної 

реєстрації  є центральний орган виконавчої влади,  який забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері підприємництва. 

     2. Спеціально  уповноважений   орган   з   питань   державної 
реєстрації: 
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     здійснює державний  нагляд  за  дотриманням  законодавства  у сфері   
державної   реєстрації   юридичних   осіб   та    фізичних осіб - підприємців; 

     узагальнює практику  застосування нормативно-правових актів з  
питань    державної    реєстрації     та     розробляє     проекти нормативно-
правових актів у цій сфері; 

     затверджує нормативно-правові акти щодо формування та ведення 
Єдиного державного реєстру; 

     забезпечує формування та ведення Єдиного державного реєстру; 
     затверджує форми реєстраційних карток,  довідки та виписки  з 

Єдиного державного реєстру; 
     організовує навчальну  підготовку  та підвищення кваліфікації 

державних реєстраторів,  погоджує кандидатури на  зайняття  посади 
державного реєстратора; 

     видає посвідчення і печатку державного реєстратора; 
     забезпечує замовлення,  постачання,  облік  та звітність щодо 

витрачання бланків свідоцтв про  державну  реєстрацію  та  бланків виписок з 
Єдиного державного реєстру; 

     видає спеціалізований друкований засіб масової інформації. 
     3. У   разі  виявлення  факту  порушення  порядку  проведення 

державної реєстрації  з  боку  державного  реєстратора  спеціально 
уповноважений  орган  з  питань  державної  реєстрації  має  право звернутися 
до міського голови міста обласного значення або  голови районної,   районної  в  
містах  Києві  та  Севастополі  державної адміністрації з поданням про 
звільнення державного  реєстратора  з цієї  посади.  Рішення  про  звільнення  
державного реєстратора із займаної  посади  повинно  бути  прийняте   
протягом   п'ятнадцяти календарних днів з дня надходження відповідного 
подання. 

 
     Стаття 8. Вимоги до оформлення документів, які подаються 
               державному реєстратору 
 
     1. Документи,  які відповідно до вимог цього Закону подаються 

(надсилаються   рекомендованим   листом)  державному  реєстратору, повинні 
бути викладені державною мовою. 

     2. Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки 
друкованими   літерами.  Якщо  документи  надсилаються  державному 
реєстратору   рекомендованим   листом,    підпис    заявника    на реєстраційній 
картці повинен бути нотаріально посвідчений. 

     3. Установчі    документи   (установчий   акт,   статут   або 
засновницький договір,  положення) юридичної особи повинні містити 
відомості, передбачені законом. 

     4. У  разі,  коли  законом встановлено вимоги щодо реєстрації 
установчих документів, такі документи подаються з відміткою про їх 
реєстрацію в органі, визначеному законом. 
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     5. Установчі документи юридичної особи, а також зміни до них,  
викладаються   письмово,   прошиваються,    пронумеровуються    та 
підписуються    засновниками   (учасниками),   якщо   законом   не встановлено 
інший порядок  їх  затвердження.  Підписи  засновників (учасників)  на  
установчих  документах  повинні  бути нотаріально посвідчені.  У  випадках,   
які  передбачені   законом,   установчі документи повинні бути погоджені з  
відповідними органами державної влади. 

     Внесення змін  до  установчих  документів   юридичної   особи 
оформляється   окремим   додатком   або   викладенням   установчих документів  
у новій редакції.  На  титульній  сторінці  додатка  до установчих документів  
юридичної особи робиться відмітка про те, що зазначені документи є 
невід'ємною частиною відповідних  установчих документів. 

     6. Документ  про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи 
в країні її місцезнаходження повинен  бути  легалізований  у встановленому 
порядку. 

     7. Вимоги  щодо написання найменування юридичної особи або її 
відокремленого підрозділу встановлюються спеціально  уповноваженим 
органом з питань державної реєстрації. 

 
     Стаття 9. Свідоцтво про державну реєстрацію 
 
     1.  Державні  реєстратори  використовують бланки свідоцтв про 

державну реєстрацію юридичних осіб та бланки свідоцтв про державну 
реєстрацію  фізичних  осіб  -  підприємців  єдиних  зразків. Описи бланка  
свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і бланка свідоцтва  про  
державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, а також    порядок    їх    
оформлення   встановлюються   спеціально уповноваженим органом з питань 
державної реєстрації. 

     2.  Бланки свідоцтв про державну реєстрацію юридичних осіб та 
бланки   свідоцтв   про   державну   реєстрацію  фізичних  осіб  - підприємців  є 
документами суворої звітності, мають облікову серію і номер. 

     3. У бланку свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи 
зазначаються: 

     найменування юридичної особи; 
     ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств і 

організацій України; 
     місцезнаходження юридичної особи; 
     місце проведення державної реєстрації; 
     дата проведення державної реєстрації; 
     прізвище та ініціали державного реєстратора. 
     4. У   бланку  свідоцтва  про  державну  реєстрацію  фізичної особи - 

підприємця зазначаються: 
     ім'я фізичної особи - підприємця; 
     ідентифікаційний  номер фізичної особи - платника податків та інших   

обов'язкових   платежів   з  Державного  реєстру  фізичних осіб  -  платників  
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податків та інших обов'язкових платежів (далі - ідентифікаційний номер 
фізичної особи - платника податків); 

     місце проживання фізичної особи - підприємця; 
     дата проведення державної реєстрації; 
     місце проведення державної реєстрації; 
     прізвище та ініціали державного реєстратора. 
     5. Свідоцтво  про  державну реєстрацію підписується державним 

реєстратором та засвідчується його печаткою. 
     6. Заміна свідоцтва про  державну  реєстрацію  проводиться  у разі: 
     внесення змін до установчих документів юридичної особи,  якщо ці 

зміни пов'язані із зміною найменування юридичної особи;  
     внесення змін до відомостей про юридичну особу, якщо ці зміни 

пов'язані  із  зміною  місцезнаходження юридичної особи;     внесення  змін  до 
відомостей про фізичну особу - підприємця, якщо  ці  зміни  пов'язані із зміною 
імені та/або місця проживання фізичної особи - підприємця; 

     втрати або пошкодження свідоцтва про державну реєстрацію. 
     7. Заміна  свідоцтва  про  державну  реєстрацію  у зв'язку із внесенням 

змін до установчих документів юридичної особи,  якщо  ці зміни   пов'язані   із    
зміною   найменування   юридичної  особи, здійснюється   при   проведенні   
державної   реєстрації  змін  до установчих документів юридичної особи.  

     8.  Заміна  свідоцтва  про  державну  реєстрацію у зв'язку із внесенням  
змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, якщо ці  зміни  пов'язані  із   
зміною  імені  та/або  місця  проживання фізичної особи - підприємця,  
здійснюється при проведенні державної реєстрації змін до відомостей про 
фізичну особу - підприємця. 

     9.  Для  заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його  
втратою  або  пошкодженням  засновники  (учасники) юридичної особи  
(фізична  особа - підприємець) або уповноважений ними орган чи особа 
повинні подати державному реєстратору особисто (надіслати рекомендованим 
листом з описом вкладення) такі документи: 

     заяву встановленого  зразка про заміну свідоцтва про державну 
реєстрацію; 

     не придатне   для   використання   свідоцтво   про   державну 
реєстрацію,   якщо   підставою   для   заміни   свідоцтва  є  його пошкодження; 

     документ, що  підтверджує  внесення   плати   за   публікацію 
повідомлення   про   втрату  або  заміну  свідоцтва  про  державну реєстрацію; 

     документ про підтвердження внесення реєстраційного  збору  за заміну  
свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або 
пошкодженням. 

     10. Державному реєстратору забороняється  вимагати  додаткові 
документи  для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у  зв'язку  
з  його  втратою  або  пошкодженням,  якщо   вони   не передбачені частиною 
дев'ятою цієї статті. 

     11.  Якщо  документи  для  проведення  заміни  свідоцтва  про 
державну  реєстрацію  у  зв'язку  з  його втратою або пошкодженням подаються  
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засновником  (учасником)  юридичної  особи  чи фізичною особою  -   
підприємцем,  або  уповноваженою  ними особою особисто, державному   
реєстратору   додатково   пред'являються  паспорт  та документ, що засвідчує 
його (її) повноваження. 

     12.  Документи, які подаються для проведення заміни свідоцтва про 
державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням, приймаються  
за  описом, копія якого в день надходження документів видається    
(надсилається   рекомендованим   листом)   засновнику (учаснику)  юридичної  
особи  чи  фізичній  особі - підприємцю або уповноваженому   ними   органу  чи  
особі  з  відміткою  про  дату надходження документів. 

     Дата надходження документів для проведення  заміни  свідоцтва про  
державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням вноситься до 
журналу обліку реєстраційних дій. 

     13. Державний реєстратор  має  право  залишити  без  розгляду 
документи, які подані для проведення заміни свідоцтва про державну 
реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням, якщо: 

     документи подані  за  неналежним  місцем  проведення   заміни 
свідоцтва  про  державну  реєстрацію  у зв'язку з його втратою або 
пошкодженням; 

     документи не відповідають вимогам,  які встановлені  частиною 
першою  статті 8,  частиною п'ятою статті 10 та частиною двадцятою статті 22 
цього Закону; 

     документи подані не у повному обсязі. 
     14.  Про  залишення  документів,  які  подані  для проведення заміни  

свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або  
пошкодженням,  без  розгляду  засновнику (учаснику) юридичної особи  чи  
фізичній  особі  -  підприємцю  або уповноваженому ними органу  чи  особі  не  
пізніше  наступного  робочого  дня  з  дати надходження    документів     
державним    реєстратором   видаються (надсилається рекомендованим листом з 
описом вкладення) відповідне повідомлення  із  зазначенням  підстав   
залишення  документів  без розгляду   та  документи,  що  подавалися  для  
проведення  заміни свідоцтва  про  державну  реєстрацію  у зв'язку з його 
втратою або пошкодженням, відповідно до опису. 

     Залишення  документів,  які  подавалися для проведення заміни 
свідоцтва  про  державну  реєстрацію  у зв'язку з його втратою або 
пошкодженням,  без  розгляду  не перешкоджає засновнику (учаснику) 
юридичної  особи чи фізичній особі - підприємцю або уповноваженому ними   
органу   чи   особі   повторному  зверненню  до  державного реєстратора  в   
загальному  порядку після усунення причин, що були підставою для залишення 
цих документів без розгляду. 

     15. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою 
або пошкодженням здійснюється протягом двох робочих днів з дати 
надходження документів для проведення  заміни  свідоцтва  про державну 
реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням. 
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     Про заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його 
втратою або пошкодженням до Єдиного державного  реєстру  вноситься 
відповідний запис. 

 
 

Розділ II 
ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР 

 
     Стаття 16. Єдиний державний реєстр 
 
     1. Єдиний державний реєстр створюється з  метою  забезпечення 

органів  державної  влади,  а  також  учасників цивільного обороту достовірною   
інформацією   про   юридичних   осіб   та   фізичних осіб - підприємців з 
Єдиного державного реєстру. 

     2. Єдиний  державний  реєстр  ведеться  на електронних носіях 
відповідно  до  державних   стандартів,   що   забезпечують   його сумісність  і  
взаємодію  з  іншими  інформаційними  системами  та мережами, що складають 
інформаційний ресурс держави. 

     3. Технічні та програмні засоби  ведення  Єдиного  державного реєстру 
повинні забезпечувати: 

     автоматизоване ведення еталона Єдиного державного реєстру; 
     контроль за  повнотою  внесення записів до Єдиного державного 

реєстру; 
     передачу відповідним органам статистики, державної податкової 

служби,  Пенсійного фонду України,  фондам соціального страхування 
повідомлень та відомостей  з  реєстраційних  карток  при  вчиненні 
реєстраційних  дій,  що передбачені цим Законом,  у тому числі для постановки 
на облік,  зняття з обліку юридичних осіб  та  фізичних осіб - підприємців; 

     виконання в  повному обсязі функцій адміністратора бази даних 
Єдиного   державного   реєстру   (накопичення,    аналіз    даних, актуалізація 
даних, права доступу тощо); 

     зберігання відомостей   про   юридичних   осіб  або  фізичних осіб -  
підприємців протягом 75 років з дати передачі реєстраційної справи до 
державної архівної установи; 

     захист даних від несанкціонованого доступу; 
     достовірність та повноту відомостей з реєстраційних карток; 
     контроль за проведенням реєстраційних дій; 
     оперативну видачу  виписок  та  довідок  з Єдиного державного 

реєстру,  а також  документальне  відтворення  процедур  державної реєстрації. 
     4. До Єдиного державного реєстру не заносяться відомості,  що 

становлять державну таємницю. 
     5. Єдиний державний реєстр створюється і ведеться  спеціально 

уповноваженим  органом з питань державної реєстрації,  який є його 
розпорядником та адміністратором. 
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     6. Єдиний  державний  реєстр  є  об'єктом   права   державної 
власності. 

 
     Стаття 17. Відомості Єдиного державного реєстру 
 
     1.   Відомості   про  юридичну  особу  або  фізичну  особу  - 

підприємця   включаються  до  Єдиного  державного  реєстру  шляхом внесення    
записів   на   підставі   відомостей   з   відповідних реєстраційних карток. 

     2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо 
юридичної особи: 

     повне найменування юридичної особи та скорочене у  разі  його 
наявності; 

     ідентифікаційний код юридичної особи; 
     форма  власності (крім об'єднань громадян);  
     організаційно-правова форма; 
     центральний чи  місцевий  орган  виконавчої  влади,  до сфери 

управління якого належить юридична особа державної форми власності чи   
юридична  особа,  в  статутному  фонді  якої  частка  держави становить не 
менше 25 відсотків; 

     місцезнаходження юридичної особи; 
     перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі ім'я,   

місце  проживання,  ідентифікаційний номер фізичної особи - платника 
податків,  якщо засновник - фізична особа;  найменування, місцезнаходження   
та   ідентифікаційний  код,  якщо  засновник  - юридична особа; 

     основні види діяльності; 
     прізвище, ім'я та по батькові осіб,  які мають право  вчиняти юридичні  

дії  від  імені юридичної особи без довіреності,  у тому числі підписувати 
договори,  їх  ідентифікаційні  номери  фізичних осіб - платників податків; 

     дані про  наявність  обмежень  щодо  представництва від імені 
юридичної особи; 

     дані про розмір статутного фонду (статутного  або  складеного 
капіталу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників), а  також   
розмір  сплаченого  статутного  фонду  (статутного   або складеного  капіталу)   
на  дату проведення державної реєстрації та дата закінчення його формування; 

     дата та номер  запису  про  проведення  державної  реєстрації 
юридичної  особи,  дати  та  номери  записів  про внесення змін до нього; 

     підстави для відмови у проведенні державної реєстрації; 
     серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію, дата видачі або 

заміни свідоцтва про державну реєстрацію; 
     дані про  установчі  документи,  дати  та  номери записів про внесення 

змін до них; 
     підстави для відмови у проведенні державної  реєстрації  змін до 

установчих документів; 
     дата та номер запису про скасування державної реєстрації змін до 

установчих документів юридичної особи; 



 94 

     дані про дату постановки на облік та дату зняття з  обліку  в органах 
статистики,  державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів  
соціального страхування; 

     дані про відокремлені підрозділи юридичної особи; 
     дані про перебування юридичної особи  в  процесі  припинення,  

зокрема   дата  реєстрації  рішення  засновників  (учасників)  або 
уповноважених  ними  органів  про  припинення   юридичної   особи, відомості  
про  комісію  з  припинення (ліквідатора,  ліквідаційну комісію тощо); 

     дата та  номер  запису  про  державну  реєстрацію  припинення 
юридичної особи, підстава для його внесення; 

     дата та   номер   запису  про  відміну  державної  реєстрації 
припинення юридичної особи, підстава для його внесення; 

     місце проведення  державної   реєстрації,   а   також   місце проведення 
інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом; 

     місцезнаходження реєстраційної справи; 
     дані про   видачу   виписок,   витягів,   довідок  з  Єдиного державного 

реєстру; 
     прізвище, ім'я та по батькові посадової особи,  що внесла  до Єдиного 

державного реєстру запис про державну реєстрацію юридичної особи,  внесла 
зміни до цього запису або внесла запис про державну реєстрацію припинення 
юридичної особи; 

     дата передачі  реєстраційної  справи  до  державної  архівної установи,  
адреса її знаходження. 

     3. В  Єдиному  державному  реєстрі  повинні  міститися   такі відомості 
щодо фізичної особи - підприємця: 

     ім'я фізичної особи; 
     ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків; 
     місце проживання; 
     основні види діяльності; 
     дата та  номер  запису  про  проведення  державної реєстрації фізичної  

особи  - підприємця, дати та номери записів про внесення змін до нього; 
     підстави для відмови у проведенні державної реєстрації; 
     серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію, дата видачі або 

заміни свідоцтва про державну реєстрацію; 
     підстави для відмови у проведенні державної  реєстрації  змін до 

відомостей про фізичну особу - підприємця; 
     дані про  дату  постановки на облік та дату зняття з обліку в органах 

статистики,  державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів  
соціального страхування; 

     дані  про  перебування  фізичної особи - підприємця в процес і 
припинення підприємницької діяльності; 

     дата та  номер  запису  про  державну  реєстрацію  припинення 
підприємницької  діяльності фізичною особою - підприємцем, а також підстава 
для його внесення; 
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     дата   та  номер  запису  про  відміну  державної  реєстрації 
припинення    підприємницької   діяльності   фізичною   особою   - 
підприємцем, а також підстава для його внесення; 

     місце проведення  державної   реєстрації,   а   також   місце проведення 
інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом; 

     місцезнаходження реєстраційної справи; 
     прізвище, ім'я  та по батькові посадової особи,  що внесла до Єдиного 

державного реєстру запис про державну реєстрацію  фізичної особи  - 
підприємця, внесла зміни до цього запису або внесла запис про  державну  
реєстрацію  припинення  підприємницької  діяльності фізичною особою -  
підприємцем; 

     дата передачі  реєстраційної  справи  до  державної  архівної установи,  
адреса її знаходження. 

     4. В Єдиному державному реєстрі містяться також відомості про 
відсутніс ть   юридичної   особи   за   її  місцезнаходженням,  про відсутніс ть 
підтвердження відомостей про юридичну особу,  а  також відомості про 
зарезервовані найменування юридичних осіб. 

 
     Стаття 20. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру 
 
     1. Відомості,  що  містяться в Єдиному державному реєстрі,  є 

відкритими  і  загальнодоступними,  за  винятком  ідентифікаційних номерів  
фізичних осіб - платників податків. 

     2. Відомості,  що  містяться  в  Єдиному  державному реєстрі,  
надаються у вигляді: 

     витягу з Єдиного державного реєстру; 
     довідки про наявність або відсутніс ть  в  Єдиному  державному реєстрі 

інформації, яка запитується. 
     3. Форма  витягу  та  довідки  з  Єдиного  державного реєстру 

встановлюється спеціально уповноваженим органом з питань державної 
реєстрації.   Витяг  або  довідка  з  Єдиного  державного  реєстру підписується  
державним   реєстратором   та   засвідчується   його печаткою. 

     4. Строк  надання  відомостей з Єдиного державного реєстру не 
повинен перевищувати п'яти робочих днів з дати надходження запиту. 

     5. За  одержання  витягу  та  довідки  з  Єдиного  державного реєстру  
справляється  плата,  розмір  та  порядок  внесення  якої визначається 
спеціально уповноваженим органом з  питань  державної реєстрації. 

     6. Кошти,   одержані   за   отримання  відомостей  з  Єдиного 
державного реєстру,  спрямовуються на  фінансування  видатків,  що пов'язані з 
його веденням. 

     7. Документом,  що  підтверджує  внесення  плати за отримання 
відомостей  з  Єдиного  державного  реєстру,  є  копія  квитанції, виданої 
банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку. 
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     8. Органи державної влади звільняються від плати за одержання за їх 
запитом відомостей з Єдиного державного реєстру,  якщо такий запит   
подається  у  зв'язку  із  здійсненням  ними  повноважень, визначених законом. 

     9. Передача даних з Єдиного державного реєстру третім  особам на 
комерційній основі забороняється. 

 
Стаття 21. Виписка з Єдиного державного реєстру 
 
     1. Виписка  з  Єдиного державного реєстру видається юридичній особі  

або  фізичній  особі  -  підприємцю за їх письмовим запитом протягом  двох  
робочих  днів  з  дати подання цього запиту або на підставі їх письмової заяви  
при  видачі  свідоцтва  про  державну реєстрацію або при його заміні. 

     2. Державні   реєстратори   використовують  бланк  виписки  з Єдиного  
державного  реєстру  встановленого  зразка.  Опис  бланка виписки  з  Єдиного  
державного  реєстру встановлюється спеціально уповноваженим органом з 
питань державної реєстрації. 

     3. Бланки виписок з Єдиного державного реєстру мають облікову 
серію і номер. 

     4. У виписці зазначаються: 
     найменування юридичної     особи     або     ім'я    фізичної особи -  

підприємця; 
     ідентифікаційний код  юридичної  особи  або  ідентифікаційний номер 

фізичної особи - підприємця - платника податків; 
     форма власності юридичної особи; 
     місцезнаходження юридичної   особи   або   місце   проживання 

фізичної особи - підприємця; 
     прізвище, ім'я та по батькові осіб,  які мають право  вчиняти юридичні  

дії  від  імені юридичної особи без довіреності,  у тому числі підписувати 
договори,  їх  ідентифікаційні  номери  фізичних осіб - платників податків; 

     наявність обмежень  щодо  представництва  від імені юридичної особи 
або фізичної особи - підприємця; 

     дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі; 
     дата видачі виписки. 
     5. Виписка  з   Єдиного   державного   реєстру   підписується 

державним реєстратором і засвідчується його печаткою. 
     6. У   разі,   коли  юридична  особа  знаходиться  у  процес і 

припинення  або  фізична особа - підприємець знаходиться у процесі 
припинення   підприємницької   діяльності,   у   виписці  робиться відповідний 
запис. 

     7. Виписка з Єдиного державного  реєстру  є  чинною  протягом 
тридцяти календарних днів з дати її видачі. 

     8. Виписка   з   Єдиного   державного  реєстру  не  видається 
юридичній особі у разі  наявності  в  Єдиному  державному  реєстрі запису про: 

     відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням; 
     відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу. 
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     9. Виписка  з  Єдиного  державного  реєстру  втрачає чинність раніше 
строку, який встановлено у частині сьомій цієї статті, якщо до  Єдиного 
державного реєстру були внесені зміни щодо відомостей, які зазначаються у 
виписці з Єдиного державного реєстру. 

     10. За  одержання  виписки  з  Єдиного   державного   реєстру 
справляється  плата  в  розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів  
громадян. 

     11. Кошти,  одержані за надання виписки з Єдиного  державного 
реєстру,  спрямовуються  на фінансування видатків,  що пов'язані з його 
веденням. 

     12. Документом,  що підтверджує внесення плати  за  отримання 
виписки з Єдиного державного реєстру,  є копія квитанції,  виданої банком, або 
копія платіжного доручення з відміткою банку. 

 
Розділ III 

 
РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

   
     Стаття 24. Документи, що подаються для проведення державної 
                реєстрації юридичної особи 
 
     1. Для   проведення   державної  реєстрації  юридичної  особи 

засновник  (засновники)  або  уповноважена  ними   особа   повинні особисто  
подати  державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом 
вкладення) такі документи: 

     заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної 
реєстрації юридичної особи; 

     копію рішення  засновників або уповноваженого ними органу про 
створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; 

     два примірники установчих документів; 
     документ, що  засвідчує  внесення  реєстраційного  збору   за 

проведення державної реєстрації юридичної особи. 
     2. У   разі,   якщо   проводилося  резервування  найменування 

юридичної особи,  крім документів, які передбачені частиною першою цієї   
статті,   додатково   подається  чинна  довідка  з  Єдиного державного реєстру 
про резервування найменування юридичної особи. 

     3. У випадках,  що передбачені законом,  крім документів, які 
передбачені  частиною  першою  цієї  статті,  додатково  подається 
(надсилається) копія  рішення  органів  Антимонопольного  комітету України  
або  Кабінету  Міністрів  України  про надання дозволу на узгоджені дії або на 
концентрацію суб'єктів господарювання. 

     4. У разі державної  реєстрації  юридичної  особи,  для  якої законом   
встановлено  вимоги  щодо  формування  статутного  фонду (статутного  або  
складеного  капіталу),  крім   документів,   які передбачені  частиною  першою  
цієї  статті,  додатково  подається документ,  що  підтверджує  внесення  
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засновником   (засновниками) вкладу  (вкладів)  до  статутного фонду 
(статутного або складеного капіталу) юридичної особи в розмірі, який 
встановлено законом. 

     5. У  разі   державної   реєстрації   відкритих   акціонерних товариств   
крім  документів,  які передбачені частиною першою цієї статті, додатково 
подається звіт про проведення підписки на акції, який  засвідчено  Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку України. 

     6. У разі державної реєстрації фермерського господарства крім 
документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається  
копія  Державного  акта  на  право  приватної власності засновника  на землю 
або копія Державного акта на право постійного користування  землею 
засновником, або нотаріально посвідчена копія договору  про  право  
користування  землею засновником, зокрема на умовах  оренди.   

     7. У  разі державної реєстрації юридичної особи,  засновником 
(засновниками) якої є іноземна юридична  особа,  крім  документів, які  
передбачені частиною першою цієї статті,  додатково подається документ про 
підтвердження реєстрації іноземної особи в країні  її місцезнаходження,  
зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру,  який 
відповідає вимогам частини шостої статті 8 цього Закону. 

     8. Державному реєстратору  забороняється  вимагати  додаткові 
документи  для  проведення  державної  реєстрації юридичної особи, якщо вони 
не передбачені частинами першою - сьомою цієї статті. 

     9. Якщо  документи  для   проведення   державної   реєстрації 
подаються  засновником  або  уповноваженою  ним  особою  особисто,  
державному  реєстратору  додатково   пред'являються   паспорт   та документ,  
що засвідчує його (її) повноваження. 

     10. Документи, які подані для проведення державної реєстрації 
юридичної  особи,  приймаються  за  описом,  копія  якого  в  день надходження   
документів  видається  (надсилається  рекомендованим листом) засновнику або 
уповноваженій ним  особі  з  відміткою  про дату надходження документів. 

     Дата надходження    документів   для   проведення   державної 
реєстрації   юридичної   особи   вноситься   до   журналу   обліку реєстраційних 
дій. 

     11. Державний  реєстратор  має  право  залишити  без розгляду 
документи,  які  подані  для   проведення   державної   реєстрації юридичної 
особи, якщо: 

     документи подані  за  неналежним  місцем проведення державної 
реєстрації; 

     документи не відповідають вимогам,  які встановлені частинами 
першою,  другою,  четвертою  -  сьомою статті 8 та частиною п'ятою статті 10 
цього Закону; 

     документи подані не в повному обсязі. 
     12. Про  залишення  документів,  які  подані  для  проведення 

державної реєстрації юридичної особи,  без розгляду засновнику або 
уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з  дати їх  
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надходження  державним  реєстратором  видаються  (надсилається 
рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне  повідомлення із   
зазначенням  підстав  залишення  документів  без  розгляду  та документи,  що  
подавалися  для  проведення  державної  реєстрації юридичної особи, 
відповідно до опису. 

     Залишення документів, які подавалися для проведення державної 
реєстрації юридичної особи, без розгляду не перешкоджає засновнику або  
уповноваженій  ним  особі  повторному зверненню до державного реєстратора в 
загальному порядку після усунення  причин,  що  були підставою для 
залишення цих документів без розгляду. 

 

     Стаття 25. Порядок проведення державної реєстрації юридичної 
                особи 
 

     1. Державний реєстратор за відсутності підстав для  залишення 
документів,   які   подані  для  проведення  державної  реєстрації юридичної 
особи, без розгляду зобов'язаний перевірити ці документи на   відсутніс ть   
підстав  для  відмови  у  проведенні  державної реєстрації юридичної особи, які 
передбачені частиною першою статті 27 цього Закону. 

     2. Перевірка   на   відсутніс ть   підстав  для  відмови,  які передбачені 
абзацами п'ятим - восьмим  частини  першої  статті  27 цього  Закону,   
здійснюється  з використанням відомостей з Єдиного державного реєстру. 

     3. За відсутності підстав для відмови у проведенні  державної 
реєстрації  юридичної особи державний реєстратор повинен внести до 
реєстраційної картки на проведення державної реєстрації  юридичної особи  
ідентифікаційний  код  заявника відповідно до вимог Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України та внести до Єдиного   державного   
реєстру   запис  про  проведення  державної реєстрації   юридичної   особи   на   
підставі   відомостей   цієї реєстраційної картки. 

     4. Дата  внесення  до  Єдиного  державного реєстру запису про 
проведення державної реєстрації юридичної особи є датою  державної 
реєстрації юридичної особи. 

     5. Строк  державної  реєстрації  юридичної  особи  не повинен 
перевищувати три робочих дні з  дати  надходження  документів  для 
проведення державної реєстрації юридичної особи. 

     6. Свідоцтво  про державну реєстрацію юридичної особи повинно бути 
оформлено і видано (надіслано рекомендованим листом за описом вкладення)    
засновнику  або  уповноваженій  ним  особі  державним реєстратором не 
пізніше наступного робочого дня з  дати  державної реєстрації  юридичної  
особи.  Разом  із  свідоцтвом  про державну реєстрацію юридичної особи 
засновнику або уповноваженій ним  особі видається  (надсилається  
рекомендованим  листом)  один  примірник оригіналу установчих документів з 
відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації 
юридичної особи. 

     7. Порядок  передачі  державному реєстратору ідентифікаційних кодів   
Єдиного  державного  реєстру  підприємств  та   організацій України  для  
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внесення  їх  до  реєстраційної  картки визначається спеціально уповноваженим 
органом з питань державної реєстрації  та спеціально  уповноваженим  
центральним  органом виконавчої влади у сфері статистики. 

 
 

Розділ IV 
 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 
 

     Стаття 33. Припинення юридичної особи 
 
     1. Юридична  особа припиняється в результаті передання всього свого    

майна,    прав    та    обов'язків    іншим     юридичним особам - 
правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення  
(реорганізації)  або  в  результаті  ліквідації   за рішенням,  прийнятим 
засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними 
органом,  за судовим рішенням або  за  рішенням органу   державної   влади,   
прийнятим  у  випадках,  передбачених законом. 

     2. Юридична особа є такою, що припинилася, з дати внесення до 
Єдиного   державного   реєстру   запису  про  державну  реєстрацію припинення 
юридичної особи. 

 
      

Розділ V 
 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, 
ЯКА МАЄ НАМІР СТАТИ ПІДПРИЄМЦЕМ 

 
     Стаття 42. Документи, що подаються для проведення державної 
                реєстрації фізичної особи, яка має намір стати 
                підприємцем 
 
     1. Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір 

стати підприємцем (далі - заявник),  повинна подати особисто (надіслати  
рекомендованим  листом  з описом вкладення) державному реєстратору за 
місцем проживання такі документи: 

     заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної 
реєстрації фізичної особи - підприємця; 

     копію довідки  про  включення  заявника до Державного реєстру 
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; 

     документ, що підтверджує  внесення  реєстраційного  збору  за 
проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця. 

     2. Державному  реєстратору  забороняється  вимагати додаткові 
документи   для   проведення   державної    реєстрації    фізичної особи  - 
підприємця, якщо вони не передбачені частиною першою цієї статті. 
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     3. Якщо  документи  для   проведення   державної   реєстрації 
подаються  заявником  особисто,  державному  реєстратору додатково 
пред'являється паспорт. 

     4. Документи,  які   подаються   для   проведення   державної реєстрації  
фізичної  особи  -  підприємця, приймаються за описом, копія  якого в день 
надходження документів видається (надсилається рекомендованим  листом)   
заявнику з відміткою про дату надходження документів. 

     Дата надходження   документів   на    проведення    державної 
реєстрації фізичної особи - підприємця вноситься до журналу обліку 
реєстраційних дій. 

     5. Державний  реєстратор  має  право  залишити  без  розгляду 
документи, які подані для проведення державної реєстрації фізичної особи -  
підприємця, якщо: 

     документи подані за неналежним  місцем  проведення  державної 
реєстрації фізичної особи - підприємця; 

     документи не  відповідають  вимогам  частин  першої та другої статті 8 
та частини п'ятої статті 10 цього Закону; 

     документи подані не у повному обсязі. 
     6. Про залишення документів,  які подавалися  для  проведення 

державної  реєстрації  фізичної  особи  - підприємця, без розгляду заявнику в   
день  надходження  документів  державним  реєстратором видаються  
(надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне   
повідомлення   із   зазначенням   підстав   залишення документів,  які  
подавалися  для  проведення державної реєстрації фізичної  особи  -   
підприємця,  без  розгляду  та  документи,  що подавалися    для   проведення   
державної   реєстрації   фізичної особи - підприємця, відповідно до опису. 

     Залишення документів, які подавалися для проведення державної 
реєстрації   фізичної   особи   -   підприємця,  без  розгляду  не перешкоджає   
повторному   зверненню   заявника   до    державного реєстратора  в  загальному 
порядку після усунення причин,  що були підставою для залишення цих 
документів без розгляду. 

 

     Стаття 43. Порядок проведення державної реєстрації фізичної 
                особи - підприємця 
 

     1.  Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення 
документів,   які   подані  для  проведення  державної  реєстрації фізичної  
особи - підприємця, без розгляду зобов'язаний перевірити ці  документи  на  
відсутніс ть  підстав  для  відмови у проведенні державної  реєстрації фізичної 
особи - підприємця, які передбачені частиною  першою  статті 44 цього Закону.  
Перевірка на відсутність підстав  для  відмови  у  проведенні державної 
реєстрації фізичної особи  -  підприємця, які передбачені абзацами третім та 
четвертим частини   першої   статті   44   цього   Закону,   здійснюється  з 
використанням відомостей Єдиного державного реєстру. 

     2.  За відсутності підстав для відмови у проведенні державної 
реєстрації   фізичної  особи  -  підприємця  державний  реєстратор повинен  
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внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної  
реєстрації  фізичної  особи  -  підприємця  на підставі відомостей реєстраційної 
картки на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця. 

     Дата  внесення  до  Єдиного  державного  реєстру  запису  про 
проведення  державної  реєстрації  фізичної  особи  - підприємця є датою 
державної реєстрації фізичної особи - підприємця. 

     3. Строк  державної реєстрації фізичної особи - підприємця не повинен 
перевищувати два робочих дні з дати надходження документів для проведення 
державної реєстрації фізичної особи - підприємця. 

     4.   Свідоцтво  про  державну  реєстрацію  фізичної  особи  -  
підприємця  повинно бути оформлено державним реєстратором і видано 
(надіслано  рекомендованим  листом) заявнику не пізніше наступного робочого   
дня  з  дати  державної  реєстрації  фізичної  особи  - підприємця. 

     5. Державний  реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати 
державної реєстрації фізичної особи - підприємця зобов'язаний передати  
відповідним  органам  статистики,  державної  податкової служби,  Пенсійного 
фонду України,  фондів соціального страхування повідомлення   про   
проведення   державної   реєстрації  фізичної особи   -  підприємця  із   
зазначенням  номера  та  дати  внесення відповідного  запису  до Єдиного 
державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення 
державної  реєстрації  фізичної особи  -  підприємця  для  взяття  фізичної  
особи - підприємця на облік. 

 

     Стаття 44. Відмова у проведенні державної реєстрації фізичної 
                особи - підприємця 
 

     1. Підставами для відмови у проведенні  державної  реєстрації фізичної 
особи - підприємця є: 

     невідповідніс ть відомостей,   які   вказані  у  реєстраційній картці    на    
проведення    державної    реєстрації     фізичної особи  -  підприємця,   
відомостям,  які зазначені у документах, що подані для проведення державної 
реєстрації; 

     наявність обмежень на  зайняття  підприємницькою  діяльністю, які 
встановлені законом,  щодо фізичної особи, яка має намір стати підприємцем; 

     наявність в Єдиному державному реєстрі запису,  що заявник  є 
підприємцем. 

     2. Відмова   у   проведенні   державної  реєстрації  фізичної особи -  
підприємця з інших підстав не допускається. 

     3.  За  наявності  підстав для відмови у проведенні державної 
реєстрації   фізичної  особи  -  підприємця  державний  реєстратор зобов'язаний  
не  пізніше  двох  робочих  днів  з дати надходження документів  для  
проведення  державної реєстрації фізичної особи - підприємця   видати  
(надіслати  рекомендованим  листом  з  описом вкладення)   заявнику   
повідомлення   про  відмову  у  проведенні державної реєстрації, із зазначенням 
підстав для такої відмови, та документи,  що  подавалися  для  проведення  
державної  реєстрації фізичної особи - підприємця, відповідно до опису. 
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     У разі відмови у  проведенні  державної  реєстрації  фізичної особи -  
підприємця реєстраційний збір не повертається. 

     4.  Після  усунення  причин,  що були підставою для відмови у 
проведенні  державної  реєстрації  фізичної  особи  -   підприємця, фізична   
особа  може  повторно  подати  документи  на  проведення державної    
реєстрації   фізичної   особи   -   підприємця,   які розглядаються  у порядку, 
передбаченому цим Законом для проведення державної реєстрації фізичної 
особи - підприємця. 

     5. Відмову  у  проведенні   державної   реєстрації   фізичної особи -  
підприємця може бути оскаржено у суді. 

     6.   Порушення  строків  видачі  (направлення  рекомендованим 
листом)   свідоцтва  про  державну  реєстрацію  фізичної  особи  - підприємця,    
повідомлення  про  відмову  у  проведенні  державної реєстрації  або 
повідомлення про залишення документів без розгляду вважається  відмовою  у  
проведенні  державної реєстрації фізичної особи - підприємця і може бути 
оскаржено у суді. 

      
Розділ VI 

 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ 

 
     Стаття 46. Державна реєстрація припинення підприємницької 
                діяльності фізичної особи - підприємця 
 

     1. Державна  реєстрація припинення підприємницької діяльності 
фізичної особи - підприємця проводиться у разі: 

     прийняття фізичною   особою   -   підприємцем   рішення   про 
припинення підприємницької діяльності; 

     смерті фізичної особи - підприємця; 
     постановлення судового  рішення про оголошення фізичної особи 

померлою або визнання безвісно відсутньою; 
     постановлення судового рішення про визнання  фізичної  особи, яка  є  

підприємцем,  недієздатною  або про обмеження її цивільної дієздатності; 
     постановлення судового рішення про припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи - підприємця. 
     2. Підставами   для   постановлення   судового   рішення  про 

припинення  підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця є: 
     визнання фізичної особи - підприємця банкрутом; 
     провадження нею  підприємницької  діяльності,  що  заборонена 

законом; 
     неподання протягом  року  органам державної податкової служби 

податкових декларацій,  документів фінансової звітності відповідно до закону. 
     3. Фізична  особа  позбавляється  статусу  підприємця  з дати внесення  

до  Єдиного  державного  реєстру  запису  про   державну реєстрацію    
припинення   підприємницької   діяльності   фізичної особи - підприємця. 
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З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
 

Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності 

 
від 1 червня 2000 року № 1775-III 

 
Витяг 

 
     Цей Закон  визначає   види   господарської   діяльності,   що 

підлягають   ліцензуванню,  порядок  їх  ліцензування,  встановлює державний  
контроль   у   сфері   ліцензування,   відповідальніс ть суб'єктів  господарювання  
та  органів  ліцензування  за порушення законодавства у сфері ліцензування. 

 
     Стаття 1. Визначення термінів 
 
     У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 
     анулювання ліцензії   -   позбавлення   ліцензіата    органом 

ліцензування  права  на  провадження  певного  виду  господарської діяльності; 
     виробництво (виготовлення) - діяльність, пов'язана з випуском 

продукції,  яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію 
продукції власного виробництва; 

     господарська діяльніс ть - будь-яка діяльність,  у тому  числі 
підприємницька,  юридичних осіб, а також фізичних осіб - суб'єктів  
підприємницької    діяльності,    пов'язана     з     виробництвом (виготовленням)  
продукції,  торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт; 

     ліцензіат - суб'єкт господарювання,  який одержав ліцензію на 
провадження  певного  виду  господарської діяльності,  що підлягає 
ліцензуванню; 

     ліцензія - документ державного зразка,  який засвідчує  право 
ліцензіата  на  провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності  
протягом  визначеного  строку   за   умови   виконання ліцензійних умов; 

     ліцензійні умови  -  установлений з урахуванням вимог законів  
вичерпний  перелік  організаційних,   кваліфікаційних   та   інших спеціальних  
вимог,  обов'язкових  для  виконання  при провадженні видів господарської 
діяльності, що підлягають ліцензуванню; 

     ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій,  
видача   дублікатів   ліцензій,   ведення   ліцензійних  справ  та ліцензійних  
реєстрів,  контроль   за   додержанням   ліцензіатами ліцензійних   умов,  видача  
розпоряджень  про  усунення  порушень ліцензійних умов,  а  також  
розпоряджень  про  усунення  порушень законодавства у сфері ліцензування; 

     орган ліцензування   -  орган  виконавчої  влади,  визначений 
Кабінетом  Міністрів   України,   або   спеціально   уповноважений виконавчий  
орган  рад для ліцензування певних видів господарської діяльності; 
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     плата за ліцензію - разовий платіж,  що  вноситься  суб'єктом 
господарювання за одержання ліцензії; 

     повторне порушення - вчинення ліцензіатом протягом строку дії 
ліцензії  повторного  порушення  певних  ліцензійних  умов   після 
застосування санкцій за аналогічне порушення; 

     розпорядження про   усунення   порушень  ліцензійних  умов  -  
рішення органу ліцензування або спеціально уповноваженого органу з питань  
ліцензування  про  необхідніс ть  усунення  ліцензіатом  у встановлені строки 
порушень ліцензійних умов; 

     розпорядження про усунення  порушень  законодавства  у  сфері 
ліцензування  -  рішення спеціально уповноваженого органу з питань 
ліцензування про необхідність  усунення  ліцензіатом  або  органом 
ліцензування  в  установлені строки порушень законодавства у сфері 
ліцензування; 

     суб'єкт господарювання  -   зареєстрована   в   установленому 
законодавством   порядку   юридична   особа   незалежно   від   її організаційно-
правової форми та  форми  власності,  яка  провадить господарську  діяльність,   
крім органів державної влади та органів місцевого  самоврядування,  а  також   
фізична  особа   -   суб'єкт підприємницької діяльності; 

     торгівля -  будь-які операції,  що здійснюються за договорами купівлі-
продажу,  міни,  поставки  та  іншими   цивільно-правовими договорами, які 
передбачають передачу прав власності на товари. 

 
          Стаття 3. Основні принципи державної 
               політики у сфері ліцензування 
 
     Основними принципами державної політики у сфері  ліцензування є: 
     забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб'єктів  

господарювання; 
     захист прав,  законних інтересів, життя та здоров'я громадян, захист 

навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави; 
     встановлення єдиного порядку ліцензування видів господарської 

діяльності на території України; 
     встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що 

підлягають ліцензуванню. 
     Ліцензування не   може   використовуватися   для    обмеження 

конкуренції у провадженні господарської діяльності. 
     Ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру,  який дає право  

на  зайняття  певним  видом  господарської  діяльності,  що відповідно до 
законодавства підлягає обмеженню. 

   
     Стаття 5. Спеціально уповноважений орган 
               з питань ліцензування 
 

     Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування: 
     розробляє основні напрями розвитку ліцензування; 
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     розробляє проекти    нормативно-правових   актів   з   питань 
ліцензування; 

     погоджує проекти   нормативно-правових   актів    з    питань 
ліцензування,  що розробляються та приймаються органами виконавчої влади; 

     узагальнює практику застосування нормативно-правових актів  з  
питань ліцензування; 

     здійснює нагляд   за  додержанням  органами  ліцензування  та 
ліцензіатами законодавства у сфері ліцензування та дає роз'яснення щодо його 
застосування; 

     здійснює методичне   керівництво,  інформаційне  забезпечення 
діяльності органів ліцензування; 

     визначає форми документів у сфері ліцензування та правила  їх 
оформлення; 

     затверджує спільно  з  органами ліцензування ліцензійні умови 
провадження  певного  виду  господарської  діяльності  та  порядок контролю  
за  їх  додержанням,  крім  випадків,  передбачених  цим Законом;   

     формує експертно-апеляційну раду; 
     організовує підготовку,    перепідготовку    та    підвищення 

кваліфікації фахівців з ліцензування; 
     веде Єдиний ліцензійний реєстр; 
     організовує замовлення,   постачання,   облік    і   звітніс ть витрачання 

бланків ліцензій; 
     видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, а 

також розпорядження про усунення порушень  законодавства  у  сфері 
ліцензування; 

     здійснює  контроль  за  наявністю  ліцензії.   
     Для забезпечення  підготовки,  перепідготовки  та  підвищення 

кваліфікації  фахівців  з   ліцензування  спеціально  уповноважений орган   з   
питань  ліцензування  здійснює  розроблення  навчальних програм, методичних 
рекомендацій та посібників, установлює порядок підготовки та атестації 
фахівців з ліцензування. 

     Для здійснення  своїх  повноважень  спеціально  уповноважений орган 
з питань ліцензування має  свої  територіальні  органи,  які діють   на   підставі   
положень,   що  затверджуються  спеціально уповноваженим органом з питань 
ліцензування. 

     Розпорядження спеціально  уповноваженого  органу   з   питань 
ліцензування,  прийняті у межах його компетенції,  є обов'язковими до 
виконання  органами  виконавчої  влади  та  органами  місцевого 
самоврядування,  юридичними  особами всіх форм власності,  а також 
фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності. 

     Розпорядження спеціально  уповноваженого  органу   з   питань 
ліцензування можуть бути оскаржені до суду. 
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     Стаття 6. Орган ліцензування 
 
     Орган ліцензування: 
     забезпечує виконання законодавства у сфері ліцензування; 
     затверджує спільно  із  спеціально  уповноваженим  органом  з питань 

ліцензування  ліцензійні  умови  провадження  певного  виду господарської  
діяльності  та  порядок контролю за їх додержанням, крім  випадків,  
передбачених  цим Законом;  

     видає та  переоформлює ліцензії,  видає дублікати ліцензій на певний 
вид господарської діяльності,  приймає рішення про визнання ліцензій 
недійсними; 

     здійснює у  межах  своєї  компетенції контроль за додержанням 
ліцензіатами ліцензійних умов; 

     видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов; 
     анулює ліцензії на певний вид господарської діяльності; 
     формує і веде ліцензійний реєстр. 
     Орган ліцензування,  яким  є  центральний  орган   виконавчої влади,   

що  здійснює  передбачені цією статтею повноваження,  може делегувати їх 
своїм структурним територіальним підрозділам. 

     Повноваження органу ліцензування не  можуть  бути  делеговані 
іншим особам, у тому числі створеним органом ліцензування. 

     Орган ліцензування  не  може  доручати іншим особам визначати 
спроможність суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні  умови згідно з  
поданими документами. 

     Фінансування органу   ліцензування  здійснюється  за  рахунок коштів  
Державного бюджету України або місцевого бюджету. 

      
     Стаття 8. Ліцензійні умови 
 
     Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого 

встановлюють кваліфікаційні,  організаційні,  технологічні та інші вимоги для 
провадження певного виду господарської діяльності. 

     Суб'єкт господарювання   зобов'язаний  провадити  певний  вид 
господарської діяльності,  що підлягає ліцензуванню, відповідно до 
встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов. 

     У ліцензійні  умови щодо видів господарської діяльності,  для 
провадження  яких   необхідні   спеціальні   знання,   включаються 
кваліфікаційні  вимоги  до  працівників суб'єктів господарювання - юридичних  
осіб  та   (або)   до   фізичних   осіб   -   суб'єктів підприємницької діяльності. 

     У разі   якщо  для  провадження  певних  видів  господарської 
діяльності,  що підлягають ліцензуванню, необхідні особливі вимоги щодо  
будівель,  приміщень,  обладнання,  інших технічних засобів, такі вимоги 
включаються до ліцензійних умов. 
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     Ліцензійні умови  та  порядок  контролю  за  їх   додержанням 
затверджуються спільним наказом спеціально уповноваженого органу з питань 
ліцензування та органу ліцензування. 

     Ліцензійні  умови провадження видів господарської діяльності,  
зазначених  у пункті 72 статті 9 цього Закону, та порядок контролю за  їх  
додержанням  затверджуються  Кабінетом  Міністрів України. 

     У разі   якщо   суб'єкт    господарювання    провадить    вид 
господарської діяльності, зазначений в статті 9 цього Закону, не в повному 
обсязі,  а частково або з окремих робіт, операцій, послуг, ліцензійні умови 
поширюються на суб'єкта господарювання в частині, що встановлює  вимоги  
до  провадження  господарської  діяльності, зазначеної в ліцензії. 

     Ліцензійні умови  та  зміни  до  ліцензійних  умов підлягають 
оприлюдненню у порядку,  встановленому законодавством, і набирають 
чинності   через   десять   днів   з   дати  державної  реєстрації нормативно-
правового акта,  якщо в ньому не передбачений  пізніший строк набрання 
чинності. 

 
     Стаття 9. Види господарської діяльності, 
               що підлягають ліцензуванню 
 
     Відповідно до цього Закону ліцензуванню підлягають такі  види 

господарської діяльності: 
     1) пошук (розвідка) корисних копалин; 
     2)  виробництво  та  ремонт  вогнепальної зброї невійськового 

призначення  і  боєприпасів  до  неї, холодної зброї, пневматичної зброї  калібру  
понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100  метрів на секунду, 
торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення  та боєприпасами до 
неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю  калібру понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту кулі понад 100  метрів  на  секунду;   

     3)  виробництво вибухових матеріалів промислового призначення (за   
переліком,   що   затверджується   спеціально  уповноваженим центральним  
органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці  та  державного  
гірничого  нагляду);   

     4) виробництво  особливо  небезпечних  хімічних  речовин  (за 
переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України); 

     5) видобування уранових руд; 
     6) видобуток дорогоцінних металів  і  дорогоцінного  каміння,  

дорогоцінного каміння органогенного утворення,  напівдорогоцінного каміння; 
     7) виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного  каміння,  

дорогоцінного каміння органогенного утворення,  напівдорогоцінного каміння; 
     8) виготовлення   виробів   з    дорогоцінних    металів    і 

дорогоцінного   каміння,   дорогоцінного   каміння   органогенного утворення,   
напівдорогоцінного  каміння,   торгівля   виробами   з дорогоцінних   металів   і  
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дорогоцінного  каміння,  дорогоцінного каміння органогенного утворення,  
напівдорогоцінного каміння; 

     9) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля 
лікарськими засобами; 

     10) виробництво   ветеринарних   медикаментів  і  препаратів, оптова,    
роздрібна   торгівля   ветеринарними   медикаментами   і препаратами; 

     11) виробництво    пестицидів   та   агрохімікатів,   оптова, роздрібна 
торгівля пестицидами та агрохімікатами; 

     12)  виробництво  спеціальних  засобів, заряджених речовинами 
сльозоточивої та дратівної дії,  індивідуального захисту, активної оборони  та  
їх  продаж;   

     13) розроблення,  виготовлення спеціальних технічних  засобів для 
зняття інформації з каналів зв'язку,  інших засобів негласного отримання 
інформації,  торгівля спеціальними  технічними  засобами для   зняття   
інформації   з  каналів  зв'язку,  іншими  засобами негласного отримання 
інформації; 

     14) розроблення,  виробництво,  використання,   експлуатація,  
сертифікаційні  випробування,  тематичні дослідження,  експертиза, ввезення,   
вивезення  криптосистем  і   засобів   криптографічного захисту  інформації,   
надання  послуг  в  галузі  криптографічного захисту  інформації  (крім послуг 
електронного цифрового підпису), торгівля   криптосистемами  і  засобами  
криптографічного  захисту інформації;       15) розроблення,  виробництво,  
впровадження,  сертифікаційні випробування,   ввезення,   вивезення    
голографічних    захисних елементів; 

     16) розроблення,  виробництво,  впровадження, обслуговування,  
дослідження  ефективності  систем  і  засобів  технічного  захисту інформації,  
надання послуг в галузі технічного захисту інформації; 

     17) виготовлення  бланків цінних паперів,  документів суворої 
звітності; 

     18) транспортування   нафти,   нафтопродуктів   магістральним 
трубопроводом,   транспортування   природного   і  нафтового  газу 
трубопроводами та його розподіл; 

     19) постачання   природного   газу   за   регульованим,    за 
нерегульованим тарифом; 

     20) зберігання  природного  газу  в  обсягах,  що перевищують рівень,  
установлюваний ліцензійними умовами; 

     21) централізоване водопостачання та водовідведення; 
     22) розроблення,  випробування,   виробництво,   експлуатація ракет-

носіїв,  космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної 
інфраструктури та її складових  частин,  обладнання,  що входить до складу 
космічного сегмента супутникових систем; 

     23) розроблення,   виробництво,   виготовлення,   зберігання,  
перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; 
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     24) культивування, використання рослин, що містять наркотичні 
засоби для промислових цілей; 

     25) проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт; 
     26) медична практика; 
     27) переробка    донорської    крові   та   її   компонентів, виготовлення 

з них препаратів; 
     28) ветеринарна практика; 
     29)   організація   та   утримання   тоталізаторів,  гральних закладів,   

випуск  та проведення лотерей, організація діяльності з проведення  азартних  
ігор;   

     30)  будівельна  діяльніс ть  (вишукувальні та проектні роботи для  
будівництва,  зведення  несучих  та огороджуючих конструкцій, будівництво та 
монтаж інженерних і транспортних мереж);  

     31) надання  послуг   з   перевезення   пасажирів,   вантажів повітряним 
транспортом; 

     32) надання   послуг   з  перевезення  пасажирів  і  вантажів річковим,  
морським транспортом; 

     33)   надання  послуг  з  перевезення  пасажирів  і  вантажів  
автомобільним  транспортом  загального  користування (крім надання послуг  з 
перевезення пасажирів та їх багажу на таксі); 

     34)  надання  послуг  з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;  
     35) надання   послуг   з   перевезення   пасажирів,  вантажів  

залізничним транспортом; 
     36) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту 

кольорових і чорних металів; 
     37) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних 

металів   та   дорогоцінного   каміння,   дорогоцінного    каміння органогенного 
утворення, напівдорогоцінного каміння; 

     38)  збирання,  заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини  
(за  переліками,  які  визначаються  Кабінетом Міністрів України);   

     39) операції у сфері поводження з небезпечними відходами; 
     41) проектування,  монтаж,  технічне  обслуговування  засобів 

протипожежного  захисту та систем опалення,  оцінка протипожежного стану 
об'єктів; 

     42) проведення  випробувань  на  пожежну  небезпеку  речовин,  
матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної   
техніки,   пожежно-технічного   озброєння,    продукції протипожежного 
призначення на відповідність встановленим вимогам; 

     43) надання послуг,  пов'язаних з охороною державної та іншої 
власності, надання послуг з охорони громадян; 

     44) виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт; 
     45) виконання авіаційно-хімічних робіт; 
     46)  пересилання  поштових переказів, простих та реєстрованих листів,   

поштових  карток,  бандеролей  та  посилок  масою  до  30 кілограмів;   
     50) туроператорська  та  турагентська  діяльніс ть; 
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     51) фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: 
     - організація та проведення спортивних  занять  професіоналів та 

любителів спорту; 
     - діяльність  з  підготовки  спортсменів  до змагань з різних видів  

спорту, визнаних в Україні; 
     55) діяльність  арбітражних  керуючих  (розпорядників  майна,  

керуючих санацією, ліквідаторів); 
     56) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном; 
     57) професійна діяльніс ть на ринку цінних паперів; 
     58)  проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та 

земельних  торгів;  
     59) проектування,  будівництво нових і реконструкція існуючих 

меліоративних    систем    та    окремих    об'єктів    інженерної інфраструктури; 
     60) діяльність,  пов'язана  з  промисловим  виловом  риби  на 

промислових  ділянках  рибогосподарських  водойм,  крім внутрішніх водойм 
(ставків) господарств; 

     61) посередницька  діяльність  митного  брокера  та   митного 
перевізника; 

     62)   виробництво  дисків  для  лазерних  систем  зчитування;  
     63)  експорт,  імпорт  дисків для лазерних систем зчитування, матриць 
     64)    виготовлення    парфумерно-косметичної   продукції   з  

використанням  спирту  етилового;   
     65) оптова торгівля насінням;  
     66)    виробництво,   зберігання   і   реалізація   племінних (генетичних)  

ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та  аномалій  тварин;   
     67)  проведення  знезараження  підкарантинних  матеріалів  та об'єктів,   

які  переміщуються  через  державний  кордон України та карантинні зони;  
     68) професійна   діяльніс ть  у   сфері   надання   соціальних послуг;   
     69)  розроблення  проектів та проведення робіт з консервації,  

реставрації,  реабілітації,  музеєфікації,  ремонту, пристосування пам'яток;   
     70)   діяльніс ть,   пов'язана   з   виробництвом,   торгівлею 

піротехнічними засобами;  
     71) діяльніс ть,  пов'язана з  відкриттям  та  функціонуванням 

стрілецьких    тирів,    стрільбищ    невійськового   призначення, мисливських  
стендів;   

     72)  діяльніс ть,  пов'язана  з  виробництвом  автомобілів  та автобусів; 
     73)    розроблення,    виготовлення,    реалізація,   ремонт, модернізація   

та   утилізація   озброєння,   військової  техніки, військової  зброї  і  боєприпасів   
до  неї;   

     74)   виробництво   теплової   енергії,   транспортування  її 
магістральними  та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та 
постачання  теплової  енергії.   
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     Стаття 10. Документи, що подаються органу 
                ліцензування для одержання ліцензії 
 
     Суб'єкт господарювання,  який має намір провадити певний  вид 

господарської  діяльності,  що  ліцензується,  особисто  або через 
уповноважений ним  орган  чи  особу  звертається  до  відповідного органу  
ліцензування  із  заявою  встановленого  зразка про видачу ліцензії. 

     У заяві про видачу ліцензії повинні міститися такі дані: 
     1) відомості про суб'єкта господарювання - заявника: 
     найменування, місцезнаходження,     банківські     реквізити,  

ідентифікаційний код - для юридичної особи; 
     прізвище, ім'я,  по  батькові,  паспортні дані (серія,  номер паспорта,   

ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер  фізичної  
особи  -  платника податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної 
особи; 

     2)  вид господарської діяльності, вказаний згідно з статтею 9 цього 
Закону (повністю або частково), на провадження якого заявник має намір 
одержати ліцензію. 

     У разі  наявності  у  заявника  філій,  інших   відокремлених 
підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої 
ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження. 

     До заяви про видачу ліцензії додається  копія  свідоцтва  про державну  
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення 
до Єдиного державного реєстру підприємств  та організацій  України,   
засвідчена  нотаріально  або органом,  який видав оригінал документа. 

     Для окремих видів  господарської  діяльності,  що  підлягають 
ліцензуванню,   до  заяви  про  видачу  ліцензії  також  додаються документи,   
вичерпний  перелік   яких   встановлюється   Кабінетом Міністрів  України  за 
поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування. 

     Органу ліцензування  забороняється  вимагати  від   суб'єктів  
господарювання  інші  документи,  не вказані у цьому Законі,  крім документів, 
передбачених частиною п'ятою цієї статті. 

     Заява про видачу ліцензії та документи,  що додаються до неї,  
приймаються за описом,  копія якого видається заявнику з відміткою про дату 
прийняття документів  органом  ліцензування  та  підписом відповідальної 
особи. 

     Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо: 
     заява подана   (підписана)   особою,   яка   не   має  на  це повноважень; 
     документи оформлені з порушенням вимог цієї статті. 
     Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду  заявник  

повідомляється  в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про 
видачу ліцензії без розгляду у строки,  передбачені  для видачі ліцензії. 

     Після усунення   причин,  що  були  підставою  для  винесення рішення 
про залишення заяви  про  видачу  ліцензії  без  розгляду, заявник  може  
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повторно  подати  заяву  про  видачу ліцензії,  яка розглядається в порядку, 
встановленому цим Законом. 

 
     Стаття 11. Рішення про видачу або відмову 
                у видачі ліцензії 
 
     Орган ліцензування приймає рішення про  видачу  ліцензії  або про 

відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати 
надходження заяви про видачу  ліцензії  та  документів,  що додаються до 
заяви, якщо спеціальним законом, що регулює відносини у певних сферах 
господарської діяльності,  не  передбачений  інший строк видачі ліцензії на 
окремі види діяльності. 

     Повідомлення про  прийняття  рішення  про видачу ліцензії або про 
відмову у видачі ліцензії надсилається (видається)  заявникові в  письмовій  
формі  протягом  трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.  У 
рішенні про  відмову  у  видачі  ліцензії зазначаються підстави такої відмови. 

 Підставами для   прийняття   рішення  про  відмову  у  видачі ліцензії є: 
     недостовірність даних у документах,  поданих  заявником,  для 

отримання ліцензії; 
     невідповідніс ть заявника   згідно   з   поданими  документами 

ліцензійним   умовам,   встановленим   для   виду    господарської діяльності,  
зазначеного в заяві про видачу ліцензії. 

     У разі  відмови  у  видачі  ліцензії  на  підставі  виявлення 
недостовірних даних у документах,  поданих  заявником  про  видачу ліцензії,    
суб'єкт   господарювання   може   подати   до   органу ліцензування нову заяву 
про видачу ліцензії не  раніше  ніж  через три місяці з дати прийняття рішення 
про відмову у видачі ліцензії. 

     У разі  відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника 
ліцензійним умовам,  встановленим для виду  господарської діяльності,    
вказаного  в  заяві  про  видачу  ліцензії,  суб'єкт господарювання може подати 
до органу ліцензування нову  заяву  про видачу  ліцензії  після  усунення  
причин,  що стали підставою для відмови у видачі ліцензії. 

     Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути  оскаржено  у 
судовому порядку. 

 
     Стаття 13. Відомості, які містить ліцензія 
 
     На території   України   органи  ліцензування  використовують бланки 

ліцензії єдиного  зразка.  Бланк  ліцензії  єдиного  зразка затверджується 
Кабінетом Міністрів України. 

     Бланки ліцензій   є   документами  суворої  звітності,  мають облікову 
серію і номер. 

     У ліцензії зазначаються: 
     найменування органу ліцензування, що видав ліцензію; 
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     вид господарської діяльності,  вказаний згідно  з  статтею  9 цього 
Закону (в повному обсязі або частково), на право провадження якого видається 
ліцензія; 

     найменування юридичної особи або прізвище,  ім'я, по батькові 
фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності; 

     ідентифікаційний код  юридичної  особи  або  ідентифікаційний номер 
фізичної особи - платника  податків  та  інших  обов'язкових платежів; 

     місцезнаходження юридичної   особи   або   місце   проживання 
фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності; 

     дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії; 
     строк дії ліцензії; 
     посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію; 
     дата видачі ліцензії; 
     наявність   додатку   (із  зазначенням  кількості  сторінок).  
     Ліцензія підписується керівником органу ліцензування або його 

заступником та засвідчується печаткою цього органу. 
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З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
 

Про господарські товариства 
від 19 вересня 1991 року № 1576-XII 

 
Витяг 

 
Розділ I 

 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
     Стаття 1. Господарські товариства 
 

     Господарськими   товариствами    цим    Законом    визнаються 
підприємства, установи, організації,  створені  на  засадах  угоди юридичними 
особами і громадянами шляхом  об'єднання  їх  майна  та підприємницької 
діяльності з метою одержання прибутку. 

     До господарських товариств належать:  акціонерні  товариства,  
товариства з обмеженою відповідальністю, товариства  з  додатковою 
відповідальністю, повні товариства, командитні товариства. 

     Товариства є юридичними особами. 
     Товариства  можуть  займатися    будь-якою    підприємницькою 

діяльніс тю, яка не суперечить законодавству України. 
     Господарські товариства можуть набувати майнових та особистих 

немайнових  прав,  вступати  в  зобов'язання,  виступати в суді та третейському  
суді  від  свого  імені.     Придбання  господарським  товариством часток  
(акцій), активів інших  господарських  товариств  має  здійснюватися  з 
дотриманням вимог  законодавства про захист економічної конкуренції 

     
     Стаття 3. Засновники та учасники товариства 
      
     Засновниками  та  учасниками  товариства можуть бути підприємства,  

установи,   організації,   а   також   громадяни,  крім  випадків, передбачених 
законодавчими актами України. 

     Підприємства,   установи  та  організації,  які  стали  учасниками 
товариства, не ліквідуються як юридичні особи. 

     Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи,  
а також міжнародні організації можуть бути засновниками  та учасниками  
господарських  товариств  нарівні  з  громадянами   та юридичними  особами  
України,    крім    випадків,    встановлених законодавчими актами України. 

 

     Стаття 4. Установчі документи товариства 
 

     Акціонерне  товариство, товариство з обмеженою і товариство з  
додатковою   відповідальністю  створюються  і  діють  на  підставі установчого  
договору  і  статуту, повне і командитне товариство - установчого  договору.  
Установчі документи товариства у випадках, передбачених чинним 
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законодавством, погоджуються з Антимонопольним комітетом  України.      
Установчі  документи  повинні  містити  відомості  про    вид товариства, 
предмет і цілі його діяльності, склад  засновників  та учасників, найменування 
та  місцезнаходження,  розмір  та  порядок утворення  статутного  фонду,   
порядок  розподілу  прибутків    та збитків,  склад  та  компетенцію  органів   
товариства  та  порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по 
яких необхідна кваліфікована   більшість   голосів,   порядок  внесення  змін  до 
установчих   документів  та  порядок  ліквідації  і  реорганізації товариства.       
Установчі  документи  повинні  також    містити    відомості, передбачені 
статтями 37, 51, 65, 67 і 76 цього Закону. 

     Відсутність зазначених відомостей в  установчих  документах  є 
підставою для відмови у державній реєстрації товариства. 

     До установчих документів можуть бути включені інші умови,  що не 
суперечать законодавству України. 

 
     Стаття 5. Строк діяльності товариства 
 
     Якщо в установчих документах товариства не вказано строк його 

діяльності, товариство визнається створеним на невизначений строк. 
 
     Стаття 6. Державна реєстрація товариства 
 
     Товариство набуває прав юридичної особи з дня його  державної 

реєстрації. 
     Державна  реєстрація  товариства  проводиться  за  правилами,  

встановленими  Законом  Української  РСР   "Про   підприємства   в  
Українській РСР". 

     Товариства,    що    займаються    банківською    діяльністю,  
реєструються Національним банком України  в  порядку,  визначеному 
законодавством України про банки і банківську діяльність. 

 
     Стаття 10. Права учасників товариства 
 
     Учасники товариства мають право: 
     а) брати участь в управлінні справами товариства  в  порядку,  

визначеному  в  установчих  документах,  за  винятком    випадків, 
передбачених цим Законом; 

     б) брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його  
частку  (дивіденди).  Право  на  отримання  частки  прибутку (дивідендів) 
пропорційно частці кожного з учасників  мають  особи, які є учасниками 
товариства на початок строку виплати дивідендів; 

     в) вийти в установленому порядку з товариства; 
     г) одержувати інформацію про діяльніс ть товариства. На вимогу 

учасника товариство зобов'язане  надавати  йому  для  ознайомлення річні 
баланси, звіти товариства  про  його  діяльніс ть,  протоколи зборів. 
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     Учасники  можуть  мати  також   інші    права,    передбачені 
законодавством і установчими документами товариства. 

 
     Стаття 11. Обов'язки учасників товариства 
 
     Учасники товариства зобов'язані: 
     а) додержувати установчих документів товариства і  виконувати 

рішення загальних зборів та інших органів управління товариства; 
     б) виконувати свої зобов'язання  перед  товариством,  в  тому числі і 

пов'язані  з  майновою  участю,  а  також  вносити  вклади (оплачувати акції) у 
розмірі, порядку та  засобами,  передбаченими установчими документами; 

     в) не  розголошувати  комерційну  таємницю  та  конфіденційну 
інформацію про діяльність товариства; 

     г) нести інші обов'язки, якщо  це  передбачено  цим  Законом, іншим 
законодавством України та установчими документами. 

 
     Стаття 12. Власність на майно товариства 
 
     Товариство є власником: 
     майна, переданого йому засновниками і учасниками у власність; 
     продукції, виробленої товариством в результаті  господарської 

діяльності; 
     одержаних доходів; 
     іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом. 
     Ризик  випадкової  загибелі  або  пошкодження  майна,  що   є 

власністю  товариства  або  передане  йому  в  користування,  несе товариство, 
якщо інше не передбачено установчими документами. 

   
     Стаття 19. Припинення діяльності товариства 
 
     Припинення  діяльності  товариства  відбувається  шляхом його 

реорганізації     (злиття,    приєднання,    поділу,    виділення, перетворення) або 
ліквідації з дотриманням вимог законодавства про захист  економічної  
конкуренції.       Реорганізація  товариства  відбувається  за  рішенням  вищого 
органу  товариства.  Реорганізація  товариства, що зловживає своїм 
монопольним  становищем  на ринку, може здійснюватися також шляхом його   
примусового   поділу   в   порядку,   передбаченому  чинним законодавством     
При  реорганізації  товариства  вся  сукупність    прав    та обов'язків товариства 
переходить до його правонаступників. 

     Товариство ліквідується: 
     а) після закінчення строку, на який  воно  створювалося,  або після 

досягнення мети, поставленої при його створенні; 
     б) за рішенням вищого органу товариства; 
     в)   на   підставі  рішення  суду  за  поданням  органів,  що 

контролюють  діяльність  товариства,  у  разі  систематичного  або грубого  
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порушення  ним  законодавства;       на   підставі   рішення   господарського   
суду   в  порядку, встановленому  Законом  України "Про відновлення 
платоспроможності боржника  або визнання його банкрутом"  

     г) з інших підстав, передбачених установчими документами. 
 
 

Розділ II 
 

ОКРЕМІ ВИДИ ТОВАРИСТВ 
 

Глава 1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
 

     Стаття 24. Поняття акціонерного товариства 
 
     Акціонерним визнається товариство, яке  має  статутний  фонд,  

поділений  на  визначену  кількість  акцій   рівної    номінальної вартості, і несе 
відповідальність за зобов'язаннями тільки  майном товариства. 

     Акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства  тільки в межах 
належних їм акцій. 

     У випадках, передбачених статутом, акціонери, які не повністю 
оплатили  акції,  несуть  відповідальніс ть    за    зобов'язаннями товариства 
також у межах несплаченої суми. 

     Загальна   номінальна   вартість  випущених  акцій  становить 
статутний  фонд  акціонерного  товариства, який не може бути менше суми,  
еквівалентної  1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки 
мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного  
товариства.  

 
     Стаття 25. Види акціонерних товариств 
 
     До  акціонерних  товариств  належать:  відкрите    акціонерне 

товариство, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом  відкритої підписки  
та  купівлі-продажу  на  біржах;   закрите    акціонерне товариство, акції  якого  
розподіляються  між  засновниками  і  не можуть  розповсюджуватися  шляхом    
підписки,    купуватися    та продаватися на біржі. 

     Закрите акціонерне  товариство  може  бути  реорганізовано  у 
відкрите шляхом реєстрації його  акцій  у  порядку,  передбаченому 
законодавством про цінні папери і фондову біржу, і внесенням  змін до статуту 
товариства. 

 
     Стаття 27. Випуск акціонерним товариством цінних паперів 
 
     Акціонерне товариство  має  право  випускати   цінні   папери 

відповідно  до  вимог,  встановлених  Державною  комісією з цінних паперів та 
фондового ринку.  У разі додаткового випуску акцій  без реєстрації 
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попереднього випуску акцій усі договори купівлі-продажу акцій додаткового  
випуску  вважаються  недійсними  з  наслідками, передбаченими частиною 
п'ятою статті 30 цього Закону. 

     Не пізніше ніж через шість місяців після  реєстрації  випуску акцій  
акціонерне  товариство  зобов'язано видати акціонерам акції (сертифікати 
акцій). 

     Закрите акціонерне товариство має право випускати лише іменні акції.  
      
     Стаття 37. Зміст статуту акціонерного товариства 
 
     Статут акціонерного товариства, крім відомостей,  вказаних  у статті 4 

цього Закону, повинен містити відомості про  види  акцій, що випускаються,  їх  
номінальну  вартіс ть,  співвідношення  акцій різних видів, кількіс ть акцій, що 
купуються засновниками, наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій,  
строк та порядок  виплати частки  прибутку  (дивідендів)  один  раз  на  рік  за  
підсумками календарного року.  

     
     Стаття 40. Повідомлення про загальні збори з питання змін 
                статутного фонду акціонерного товариства 
 
     У повідомленні про наступне скликання  загальних  зборів  для 

вирішення  питання  про  зміни  статутного   фонду    акціонерного товариства 
повинні міститися: 

     а)  мотиви,  спосіб  та  мінімальний  розмір  збільшення  або 
зменшення статутного фонду; 

     б) проект змін до статуту акціонерного товариства, пов'язаних із  
збільшенням або зменшенням статутного фонду; 

     в) дані про кількість акцій, що  випускаються  додатково  або 
вилучаються, та їх загальну вартість; 

     г) відомості про нову номінальну вартіс ть акцій; 
     д) права акціонерів при  додатковому  випуску  акцій  або  їх 

вилученні; 
     е) дата початку і закінчення підписки на акції, що  додатково 

випускаються, або їх вилучення; 
     є) порядок відшкодування власникам акцій збитків,  пов'язаних із  

змінами статутного фонду. 
 
     Стаття 41. Вищий орган акціонерного товариства 
 
     Вищим органом   акціонерного   товариства  є  загальні  збори 

товариства.  У загальних  зборах  мають  право  брати  участь  усі акціонери,  
незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є.  Брати участь у 
загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих 
органів, які не є акціонерами. Акціонери (їх  представники),  які  беруть  участь   
у   загальних   зборах, реєструються  із  зазначенням  кількості  голосів,  яку має 



 120 

кожний учасник. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для 
участі   у   загальних  зборах,  здійснюється  згідно  з  реєстром акціонерів у 
день проведення загальних зборів  виконавчим  органом акціонерного  
товариства або реєстратором на підставі укладеного з ним  договору.  Цей  
реєстр  підписується  головою  та  секретарем зборів. 

     Реєстрація акціонерів  -  власників  акцій   на   пред`явника 
здійснюється на підставі пред`явлення ними цих акцій (сертифікатів акцій) або 
виписок з рахунку у  цінних  паперах.  Право  участі  у загальних зборах 
акціонерів мають особи, які є власниками акцій на день  проведення  загальних  
зборів   (крім   випадку   проведення установчих зборів). 

     Передача акціонером    своїх    повноважень    іншій    особі 
здійснюється  відповідно  до  законодавства.  Довіреність на право участі та 
голосування на загальних  зборах  акціонерів  може  бути посвідчена 
реєстратором або правлінням акціонерного товариства. 

     Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10  відсотками голосів,  
та/або  Державна  комісія  з цінних паперів та фондового ринку  можуть  
призначати  своїх  представників  для  контролю  за реєстрацією акціонерів для 
участі у загальних зборах,  про що вони до  початку  реєстрації  письмово  
повідомляють  виконавчий  орган акціонерного товариства. 

     До компетенції загальних зборів належить: 
     а) визначення   основних   напрямів  діяльності  акціонерного 

товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; 
     б) внесення змін до статуту товариства; 
     в) обрання та відкликання членів ради акціонерного товариства 

(спостережної ради); 
     г) обрання  та  відкликання  членів  виконавчого  органу   та ревіз ійної 

комісії; 
     д) затвердження річних  результатів  діяльності  акціонерного 

товариства,  включаючи  його  дочірні  підприємства,  затвердження звітів і 
висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку  та   порядку   
виплати   частки   прибутку   (дивідендів), визначення порядку покриття 
збитків; 

     е) створення,    реорганізація    та    ліквідація   дочірніх підприємств,   
філій та представництв,  затвердження їх статутів та положень; 

     є) винесення   рішень    про    притягнення    до    майнової 
відповідальності посадових осіб органів управління товариства; 

     ж) затвердження  правил   процедури   та   інших   внутрішніх 
документів   товариства,   визначення   організаційної   структури товариства; 

     з) вирішення  питання  про  придбання акціонерним товариством 
акцій, що випускаються ним; 

     и) визначення  умов  оплати праці посадових осіб акціонерного 
товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; 

     і) затвердження  договорів  (угод),  укладених  на  суму,  що перевищує 
вказану в статуті товариства; 
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     ї) прийняття  рішення  про  припинення діяльності товариства,  
призначення  ліквідаційної  комісії,  затвердження  ліквідаційного балансу. 

     Повноваження, передбачені  пунктами  "б",  "д",   "е",   "ї", належать до 
виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані 
іншим органам товариства. 

     Статутом товариства  до  компетенції  загальних зборів можуть бути 
віднесені й інші питання. 

     Загальні збори  визнаються  правомочними,  якщо  в них беруть участь 
акціонери,  що мають відповідно до статуту товариства більш як 60 відсотків  
голосів. 

     Протокол загальних зборів акціонерів підписується  головою  і 
секретарем  зборів  і  не  пізніш  як  через три робочих дні після закінчення  
зборів  передається  виконавчому  органу  акціонерного товариства.  

 
     Стаття 42. Правомочність рішень загальних зборів акціонерів 
 
     Рішення загальних зборів акціонерів приймаються  більшістю  у 3/4 

голосів акціонерів,  які  беруть  участь  у  зборах,  з  таких питань: 
     а) зміна статуту товариства; 
     б) прийняття рішення про припинення діяльності товариства; 
     в) створення та припинення діяльності  дочірніх  підприємств, філій та 

представництв товариства. 
     З решти  питань рішення приймаються простою більшістю голосів  

акціонерів, які беруть участь у зборах. 
 
     Стаття 44. Порядок голосування на загальних зборах акціонерів 
 
     Голосування на загальних  зборах  акціонерів  проводиться  за 

принципом: одна акція - один голос. Представник може бути постійним  або  
призначеним  на  певний строк. Акціонер вправі в будь-який час замінити свого 
представника у вищому органі, повідомивши про це виконавчий орган  
акціонерного товариства. 

 
     Стаття 45. Періодичність скликання загальних зборів 
                акціонерів. Позачергові збори 
 
     Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік,  

якщо інше не передбачено статутом товариства. 
     Позачергові   збори    акціонерів    скликаються    у    разі 

неплатоспроможності товариства, а також  при  наявності  обставин, вказаних у 
статуті товариства, і в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають 
інтереси акціонерного товариства в цілому. 

     Позачергові  збори  повинні  бути  також  скликані виконавчим 
органом  на   письмову   вимогу   ради   акціонерного   товариства 
(спостережної  ради)  або  ревіз ійної  коміс ії.  Виконавчий  орган акціонерного 
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товариства зобов'язаний протягом 20  днів  з  моменту отримання   письмової   
вимоги   прийняти  рішення  про  скликання позачергових  зборів  з  порядком  
денним,  запропонованим   радою акціонерного   товариства   (спостережною  
радою)  або  ревізійною коміс ією. 

     Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10  відсотками голосів,  
мають  право  вимагати  скликання  позачергових зборів у будь-який час і  з   
будь-якого  приводу.  Якщо  протягом  20  днів правління  не  виконало  
зазначеної вимоги,  вони мають право самі скликати збори відповідно до вимог  
частини першої статті 43  цього Закону.    

 
     Стаття 46. Рада акціонерного товариства (спостережна рада) 
 
     В акціонерному    товаристві    з   числа   акціонерів   може 

створюватися рада акціонерного товариства (спостережна рада),  яка 
представляє   інтереси   акціонерів   у  період  між  проведенням загальних 
зборів  і  в  межах  компетенції,  визначеної  статутом, контролює і регулює 
діяльніс ть правління. 

     У роботі ради  акціонерного товариства (спостережній раді)  з правом  
дорадчого голосу беруть участь представники профспілкового органу або 
іншого уповноваженого трудовим колективом органу,  який підписав 
колективний договір від імені трудового колективу.  

     В акціонерному товаристві,  яке налічує понад 50  акціонерів,  
створення   ради   акціонерного   товариства  (спостережної  ради) обов'язкове. 

     Статутом акціонерного  товариства  або  за рішенням загальних зборів  
акціонерів на  раду  акціонерного  товариства  (спостережну раду)  може бути 
покладено виконання окремих функцій,  що належать до компетенції загальних 
зборів. 

     Питання, віднесені   статутом   акціонерного   товариства  до 
виключної компетенції ради акціонерного  товариства  (спостережної ради),  не  
можуть  бути  передані на вирішення виконавчих органів товариства. 

     Члени ради  акціонерного  товариства  (спостережної  ради) не можуть 
бути членами виконавчого органу та ревізійної комісії.  

 
     Стаття 47. Виконавчі органи акціонерного товариства 
 
     Виконавчим органом  акціонерного  товариства,  який  здійснює 

керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган,  
передбачений статутом. 

     Роботою правління керує голова правління, який  призначається або 
обирається відповідно до статуту акціонерного товариства. 

     Правління  вирішує  всі  питання   діяльності    акціонерного 
товариства, крім тих, що належать до компетенції загальних  зборів і  ради  
акціонерного  товариства  (спостережної  ради).  Загальні збори можуть винести 
рішення  про  передачу  частини  належних  їм прав до компетенції правління. 
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     Правління  підзвітне  загальним  зборам  акціонерів  і   раді 
акціонерного товариства (спостережній раді) та організує виконання їх рішень. 

     Правління діє від  імені  акціонерного  товариства  в  межах,  
передбачених цим Законом і статутом акціонерного товариства. 

     Роботою правління керує голова правління, який  призначається або 
обирається згідно із статутом акціонерного товариства. 

 
     Стаття 48. Голова і члени правління акціонерного товариства 
 
     Голова  правління  акціонерного   товариства    вправі    без довіреності 

здійснювати  дії  від  імені  товариства.  Інші  члени правління  також  можуть  
бути  наділені  цим  правом  згідно   із статутом. 

     Голова  правління  товариства  організує  ведення  протоколів засідань 
правління. Книга протоколів повинна бути в будь-який  час надана акціонерам. 
На їх  вимогу  видаються  засвідчені  витяги  з книги протоколів. 

     Головою та членами правління товариства  можуть  бути  особи, які 
перебувають з товариством у трудових відносинах. 

 
     Стаття 49. Ревізійна комісія акціонерного товариства 
 
     Контроль  за  фінансово-господарською  діяльністю   правління 

акціонерного  товариства  здійснюється  ревіз ійною  комісією,  яка обирається з 
числа акціонерів. 

     Членами  ревізійної комісії не можуть бути  члени  правління, ради  
акціонерного товариства (спостережної ради) та інші посадові особи.       
Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний  склад затверджуються  
загальними  зборами  акціонерів згідно із статутом товариства. 

     Перевірки  фінансово-господарської    діяльності    правління 
проводяться ревіз ійною комісією за  дорученням  загальних  зборів, ради 
акціонерного товариства (спостережної  ради),  з  її  власної ініціативи або на 
вимогу акціонерів, які  володіють  у  сукупності більш як 10 відсотками голосів.  
Ревізійній  комісії  акціонерного товариства повинні бути подані всі  матеріали,   
бухгалтерські  або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її 
вимогу. 

     Ревізійна комісія доповідає  про  результати  проведених  нею 
перевірок  загальним  зборам  акціонерного  товариства  або   раді акціонерного 
товариства (спостережній раді). 

     Члени  ревіз ійної  комісії  вправі  брати  участь  з   правом дорадчого 
голосу у засіданнях правління. 

     Ревізійна  комісія  складає  висновок  по  річних  звітах  та балансах.  
Без  висновку  ревізійної  комісії    загальні    збори акціонерів не вправі 
затверджувати баланс. 

     Ревізійна  комісія   зобов'язана    вимагати    позачергового скликання 
загальних зборів акціонерів у  разі  виникнення  загрози суттєвим  інтересам  
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акціонерного   товариства    або    виявлення зловживань, вчинених посадовими 
особами. 

 

Глава 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
 

     Стаття 50. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю 
 

     Товариством  з    обмеженою    відповідальніс тю    визнається 
товариство, що має статутний фонд, розділений  на  частки,  розмір яких 
визначається установчими документами. 

     Учасники  товариства  несуть  відповідальність  в  межах   їх вкладів. 
     У випадках, передбачених установчими  документами,  учасники, які 

не повністю  внесли  вклади,  відповідають  за  зобов'язаннями товариства 
також у межах невнесеної частини вкладу. 

 

     Стаття 51. Особливості змісту установчих документів 
                товариства з обмеженою відповідальніс тю 
 

     Установчі документи товариства з обмеженою  відповідальніс тю, крім 
відомостей, зазначених  у  статті  4  цього  Закону,  повинні містити відомості 
про розмір часток кожного з  учасників,  розмір, склад та порядок внесення 
ними вкладів. 

     Зміни вартості майна, внесеного як  вклад, та додаткові внески 
учасників не впливають на розмір їх  частки  у  статутному  фонді, вказаної  в   
установчих  документах  товариства,  якщо  інше    не передбачено установчими 
документами. 

 

     Стаття 58. Вищий орган товариства з обмеженою 
                відповідальністю 
 

     Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є збори 
учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними 
представників. 

     Представники  учасників   можуть    бути    постійними    або 
призначеними на певний  строк.  Учасник  вправі  в  будь-який  час замінити 
свого представника у зборах учасників, сповістивши про це інших учасників. 

     Учасник  товариства  з  обмеженою  відповідальністю    вправі 
передати  свої  повноваження  на  зборах  іншому   учаснику    або 
представникові іншого учасника товариства. 

     Учасники мають  кількість  голосів,  пропорційну  розміру  їх часток у 
статутному фонді. 

    Збори учасників товариства обирають голову товариства. 
 

Глава 3. ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
 

     Стаття 65. Поняття товариства з додатковою відповідальніс тю 
 

     Товариством  з   додатковою    відповідальніс тю    визнається 
товариство, статутний фонд якого поділений  на  частки  визначених 
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установчими  документами  розмірів.  Учасники  такого   товариства 
відповідають за його боргами своїми внесками до статутного  фонду, а при 
недостатності цих сум  -  додатково  належним  їм  майном  в однаковому для 
всіх учасників кратному розмірі до  внеска  кожного учасника. 

     Граничний розмір відповідальності учасників передбачається  в  
установчих документах. 

     До товариства з  додатковою  відповідальністю  застосовуються норми 
статей 4, 11, 52-64 цього Закону з урахуванням особливостей, передбачених 
даною статтею. 

 

Глава 4. ПОВНЕ ТОВАРИСТВО 
 

     Стаття 66. Поняття повного товариства 
 

     Повним  визнається  таке  товариство,  всі  учасники    якого 
займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть  солідарну 
відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном. 

 

     Стаття 67. Зміст установчого договору про повне товариство 
 

     Установчий  договір  про  повне  товариство,    крім    умов, 
передбачених статтями 4  і  66  цього  Закону,  повинен  визначати розмір  
частки  кожного  з  учасників,  розмір, склад  та  порядок внесення вкладів, 
форму їх участі у справах товариства. 

    
Глава 5. КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО 

 

     Стаття 75. Поняття командитного товариства 
 

     Командитним  товариством визнається товариство, в якому разом з 
одним або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства 
підприємницьку    діяльніс ть    і   несуть   відповідальність   за зобов'язаннями 
товариства всім своїм майном,  є  один  або  більше учасників,  відповідальніс ть  
яких  обмежується  вкладом  у  майні товариства (вкладників). 

     Якщо у командитному товаристві беруть участь два  або  більше 
учасників  з  повною  відповідальністю,  вони  несуть    солідарну 
відповідальність за боргами товариства. 

 

     Стаття 76. Зміст установчого договору про командитне 
                товариство 
 

     Установчий договір  про  командитне  товариство,  крім  умов,  
передбачених  статтею 4  цього  Закону,  повинен  включати  розмір часток  
кожного з  учасників  з  повною  відповідальніс тю,  розмір, склад і порядок  
внесення ними вкладів, форму їх участі  у  справах товариства. 

     В установчому договорі стосовно вкладників вказуються  тільки 
сукупний розмір їх часток у  майні  товариства,  а  також  розмір, склад і 
порядок внесення ними вкладів. 
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З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
 

ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ І ФОНДОВУ БІРЖУ 
від 18 червня 1991 року № 1201-XII 

 
Витяг 

 
Розділ I 

 
ЦІННІ  ПАПЕРИ,  ПОРЯДОК  ЇХ  ВИПУСКУ  ТА  ОБІГУ 

 
Глава 1. Загальні положення 

 

     Стаття 1. Поняття цінних паперів 
 

     Цінні  папери  -  грошові  документи,  що  засвідчують  право 
володіння або відносини  позики,  визначають  взаємовідносини  між особою, 
яка їх випустила,  та  їх  власником  і  передбачають,  як правило, виплату 
доходу у  вигляді  дивідендів  або  процентів,  а також можливість передачі 
грошових та інших прав, що випливають  з цих документів, іншим особам. 

     Цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника.  Іменні цінні 
папери, якщо інше не  передбачено  цим  Законом  або  в  них спеціально не 
вказано, що вони не підлягають передачі, передаються шляхом повного 
індосаменту (передавальним записом, який  засвідчує перехід прав за цінним 
папером до іншої особи). 

     Цінні папери на пред'явника обертаються вільно. 
     Цінні  папери  можуть  бути  використані    для    здійснення 

розрахунків, а  також  як  застава  для  забезпечення  платежів  і кредитів. 
     Відновлення  втрачених  іменних  цінних  паперів  провадиться 

державними органами, підприємствами,   установами і організаціями, що 
випустили ці папери. 

     Спадкоємство  цінних  паперів  здійснюється  відповідно    до 
цивільного законодавства України. 

     Поняття,   особливі  умови  випуску,  використання  та  обігу 
приватизаційних  паперів,  заставних  та  іпотечних цінних паперів  
визначаються   спеціальним  законодавством  України.   

     Порядок  обігу  цінних  паперів, випущених Союзом РСР, іншими 
союзними   республіками   і   розміщених   на  території  України, регулюється  
цим  Законом,  іншими актами законодавства України, а також  договорами  
України  з  Союзом  РСР і відповідними союзними республіками. 

 

     Стаття 2. Емітент цінних паперів 
 

     Емітент  цінних паперів (далі - емітент) -  держава  в  особі 
уповноваженого органу,  юридична особа і у випадках,  передбачених 
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законодавством,  фізична особа.  Емітент від свого імені  випускає цінні папери 
і зобов'язується виконувати обов'язки,  що випливають з  умов  їх  випуску.   

     Емітент  повинен  усі  зобов'язання, що виникають у зв'язку з випуском   
цінних  паперів,  виконувати  в  строки  і  в  порядку, передбачені  цим  
Законом,  іншими актами законодавства України, а також рішеннями про 
випуск цінних паперів. 

     Права і обов'язки щодо цінних паперів виникають з моменту  їх 
передачі  емітентом  або  його  уповноваженою  особою   одержувачу 
(покупцю) чи його уповноваженій особі. 

     
     Стаття 3. Види цінних паперів 
 

     Відповідно до цього Закону в Україні можуть випускатися  такі види 
цінних паперів: 

     акції; 
     облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик; 
     облігації місцевих позик; 
     облігації підприємств; 
     казначейські зобов'язання республіки; 
     ощадні сертифікати; 
     інвестиційні сертифікати; 
     векселі; 
     приватизаційні  папери; 
     заставні; 
     іпотечні цінні папери.  
 

Глава 2. Акції 
 

     Стаття 4. Основні характеристики акцій 
 

     Акція - цінний  папір  без  установленого  строку  обігу,  що засвідчує  
дольову  участь  у  статутному    фонді    акціонерного товариства, підтверджує  
членство  в  акціонерному  товаристві  та право на участь в управлінні ним, дає  
право  його  власникові  на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а 
також на  участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства. 

     Акції можуть бути іменними та на пред'явника, привілейованими та 
простими. Громадяни вправі бути власниками, як правило, іменних акцій. 

     Обіг іменної акції фіксується у книзі  реєстрації  акцій,  що ведеться 
товариством. До неї має бути внесено відомості про  кожну іменну акцію,  
включаючи  відомості  про  власника,  час  придбання акції, а також кількіс ть 
таких акцій у кожного з акціонерів. 

     По акціях на пред'явника у  книзі  реєструється  їх  загальна кількіс ть. 
     Привілейовані  акції  дають  власникові  переважне  право  на 

одержання дивідендів, а також на пріоритетну  участь  у  розподілі майна 
акціонерного товариства  у  разі його  ліквідації.  Власники привілейованих 
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акцій не мають  права  брати  участь  в  управлінні акціонерним товариством, 
якщо інше не передбачено його статутом. 

     Привілейовані  акції  можуть  випускатися  із  фіксованим   у 
процентах  до  їх  номінальної  вартості   щорічно    виплачуваним дивідендом. 
Виплата дивідендів провадиться у розмірі,  зазначеному в акції, незалежно від 
розміру одержаного товариством  прибутку  у відповідному році. У тому разі 
коли прибуток відповідного  року  є недостатнім,  виплата  дивідендів   по    
привілейованих    акціях провадиться за рахунок резервного фонду. 

     Якщо  розмір  дивідендів,  що  виплачуються  акціонерам,   по простих  
акціях  перевищує  розмір  дивідендів  по  привілейованих акціях, власникам 
останніх може  провадитися  доплата  до  розміру дивідендів, виплачених 
іншим акціонерам. 

     Привілейовані акції не  можуть  бути  випущені  на  суму,  що 
перевищує 10 процентів статутного фонду акціонерного товариства. 

     Порядок здійснення переважного права на одержання  дивідендів  
визначається статутом акціонерного товариства. 

          Акціонерам може видаватися сертифікат на  сумарну  номінальну 
вартість акцій. 

     Акція повинна містити такі  реквізити:  фірмове  найменування 
акціонерного товариства  та  його  місцезнаходження,  найменування цінного 
паперу - "акція", її порядковий номер, дату  випуску,  вид акції та  її  
номінальну  вартість,  ім'я  власника  (для  іменної акції), розмір статутного 
фонду акціонерного  товариства  на  день випуску акцій, а також кількіс ть  
акцій,  що  випускаються,  строк виплати  дивідендів  та  підпис  голови   
правління   акціонерного товариства  або  іншої  уповноваженої   на   це   особи,   
печатку акціонерного товариства. 

     До акції може додаватися купонний лист на виплату дивідендів. 
     Купон на виплату  дивідендів  повинен  містити  такі  основні дані: 

порядковий номер купона на  виплату  дивідендів,  порядковий номер  акції,  по  
якій  виплачуються   дивіденди,    найменування акціонерного товариства і рік  
виплати дивідендів. 

 

     Стаття 5. Права, що надаються власнику акцій 
 

     Власник  акції  має  право  на  частину прибутку акціонерного 
товариства  (дивіденди),  на участь в управлінні товариством (крім власника  
привілейованої  акції),  а також інші права, передбачені цим Законом, іншими 
законодавчими актами України, а також статутом акціонерного товариства. 

     Акція є неподільною. У разі коли одна і та ж  акція  належить кільком 
особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої 
права через одного  з  них  або  через  спільного представника. 

     
     Стаття 6. Рішення про випуск акцій 
 

     Рішення  про   випуск    акцій    приймається    засновниками 
акціонерного  товариства  або  загальними    зборами    акціонерів акціонерного 
товариства. 
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     Рішення про випуск акцій оформляється протоколом. 
     Протокол  рішення  про  випуск  акцій  повинен    обов'язково містити: 

фірмове найменування емітента та  його  місцезнаходження; розмір статутного 
фонду або вартість основних і  оборотних  фондів емітента; цілі та предмет 
його  діяльності;  зазначення  службових осіб емітента;  найменування  
контролюючого  органу  (аудиторської фірми);  дані  про  розміщення  раніше  
випущених  в  обіг  цінних паперів; мету випуску акцій; зазначення категорій 
акцій; кількість іменних акцій та акцій на  пред'явника;  кількіс ть  
привілейованих акцій; загальну суму емісії і кількість акцій; номінальну 
вартість акцій; кількість учасників голосування та порядок його проведення; 
порядок виплати дивідендів; строк і порядок передплати акцій та їх оплати;  
строк  повернення  коштів  при відмові від випуску акцій; черговіс ть  випуску  
акцій  (при  випусках  їх  різними  серіями); порядок  повідомлення про випуск і 
порядок розміщення акцій; права власників привілейованих акцій; переважне 
право на придбання акцій при  новій  емісії.  

     Протокол, крім того,  може  містити  й інші  відомості   щодо випуску 
акцій. 

Глава 3. Облігації 
 

     Стаття 10. Основні характеристики облігацій 
 

     Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення її  власником 
грошових  коштів  і  підтверджує  зобов'язання  відшкодувати  йому номінальну 
вартість цього цінного паперу в  передбачений  в  ньому строк з виплатою 
фіксованого процента (якщо  інше  не  передбачено умовами випуску).  
Облігації  усіх  видів  розповсюджуються  серед підприємств і громадян на 
добровільних засадах. 

     Випускаються облігації таких видів : 
     а) облігації внутрішніх і місцевих позик; 
     б) облігації підприємств.  
     Облігації  підприємств  випускаються   підприємствами    усіх 

передбачених законом  форм  власності,  об'єднаннями  підприємств, 
акціонерними та іншими товариствами і не дають їх власникам  права на участь 
в управлінні. 

     Умови   випуску   і   розповсюдження   облігацій  підприємств  
визначаються  цим  Законом,  іншими актами законодавства України і статутом 
емітента. 

     Облігації  можуть  випускатися  іменними  і  на  пред'явника,  
процентними і безпроцентними (цільовими),  що  вільно  обертаються або з  
обмеженим колом обігу. 

     Облігації   внутрішніх   і  місцевих  позик  випускаються  на 
пред'явника.   

     Обов'язковим  реквізитом  цільових  облігацій  є   зазначення товару 
(послуг), під який вони випускаються. 

     Облігації  підприємств  повинні    мати    такі    реквізити: 
найменування цінного паперу - "облігація", фірмове найменування  і 
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місцезнаходження емітента облігацій; фірмове найменування або ім'я покупця 
(для іменної облігації);  номінальну  вартість  облігації; строки  погашення,   
розмір  і  строки  виплати   процентів    (для процентних облігацій); місце і дату 
випуску, а також серію і номер облігації; підпис керівника емітента або іншої 
уповноваженої на це особи, печатку емітента. 

     Крім основної частини до облігації може  додаватися  купонний лист 
на виплату процентів. 

     Купон на виплату процентів повинен містити такі основні дані: 
порядковий номер купона на виплату процентів; номер облігації,  по якій 
виплачуються проценти; найменування емітента  і  рік  виплати процентів. 

     Облігації, запропоновані для відкритого продажу  з  наступним 
вільним обігом (крім  безпроцентних  облігацій),  повинні  містити купонний 
лист. 

 

     Стаття 11. Рішення про випуск облігацій 
 

     Рішення  про  випуск  облігацій  внутрішніх  і місцевих позик  
приймається  відповідно  Кабінетом  Міністрів  України і місцевими радами.   

     У  рішенні  повинні  визначатися  емітент,  умови  випуску  і порядок  
розміщення облігацій. 

     Рішення  про  випуск  облігацій    підприємств    приймається 
емітентом і оформляється протоколом. 

     Протокол рішення про  випуск  облігацій  підприємств  повинен 
обов'язково містити: фірмове найменування  емітента  облігацій  та його 
місцезнаходження; відомості про статутний фонд,  господарську діяльність і 
службових осіб емітента;  найменування  контролюючого органу (аудиторської 
фірми); дані про розміщення раніше  випущених цінних паперів;  мету  випуску  
і  вид  облігацій  (іменні  чи  на пред'явника);  загальну  суму  емісії,  кількість  і    
номінальну вартість  облігацій;  кількіс ть  учасників  голосування;   порядок  
випуску облігацій та виплати доходів  по  них;  строки  повернення коштів  при  
відмові  від  випуску  облігацій;   строки    продажу відповідних товарів або 
надання  відповідних  послуг  по  цільових облігаціях;  порядок  повідомлення  
про  випуск   та    розміщення облігацій; порядок оплати облігацій. 

     Протокол, крім того,  може  містити  й  інші  відомості  щодо випуску 
облігацій. 

     Акціонерні товариства можуть випускати облігації на  суму  не більше 
25 процентів від розміру  статутного  фонду  і  лише  після повної оплати усіх 
випущених акцій. 

     Випуск облігацій  підприємств  для  формування  і  поповнення 
статутного  фонду  емітентів,  а  також  для  покриття    збитків, пов'язаних з їх 
господарською діяльніс тю, не допускається. 

 
     Стаття 12. Придбання облігацій 
 

     Облігації усіх видів придбаються громадянами лише за  рахунок їх 
особистих коштів. 
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     Підприємства  придбають  облігації  усіх  видів  за   рахунок коштів,  
що надходять у їх розпорядження після сплати  податків  та процентів за 
банківський кредит. 

     Облігації  усіх  видів  оплачуються  в гривнях, а у випадках,  
передбачених  умовами  їх випуску, - в іноземній валюті. Незалежно від  виду  
валюти,  якою  проведено  оплату облігацій, їх вартість виражається у гривнях.  

 

Глава 4. Казначейські зобов'язання республіки 
 

     Стаття 15. Основні характеристики казначейських зобов'язань 
 

     Казначейські  зобов'язання  України  (надалі  -  казначейські 
зобов'язання) - вид цінних паперів на пред'явника, що розміщуються виключно  
на  добровільних  засадах  серед  населення, засвідчують внесення їх 
власниками грошових коштів до бюджету і дають право на одержання 
фінансового доходу. 

     Випускаються такі види казначейських зобов'язань: 
     а) довгострокові - від 5 до 10 років; 
     б) середньострокові - від 1 до 5 років; 
     в) короткострокові - до одного року. 
 

     Стаття 16. Порядок випуску казначейських зобов'язань 
 

     Рішення  про  випуск  довгострокових   і    середньострокових 
казначейських  зобов'язань   приймається    Кабінетом    Міністрів України. 

     Рішення про випуск короткострокових казначейських зобов'язань 
приймається Міністерством фінансів України. 

     У рішенні про випуск казначейських  зобов'язань  визначаються умови 
їх випуску. 

     Порядок    визначення    продажної   вартості   казначейських 
зобов'язань встановлюється Міністерством фінансів України виходячи з часу їх 
придбання. 

     Кошти від реалізації казначейських зобов'язань  спрямовуються на 
покриття поточних видатків республіканського бюджету. 

      
Глава 5. Ощадні сертифікати 

 

     Стаття 18. Основні характеристики ощадних сертифікатів 
 

     Ощадний сертифікат - письмове свідоцтво банку про депонування 
грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання  після 
закінчення встановленого строку депозиту і процентів по ньому. 

     Ощадні сертифікати видаються строкові (під певний  договірний 
процент на визначений  строк)  або  до  запитання,  іменні  та  на пред'явника. 

     Іменні  сертифікати  обігу  не  підлягають,  а   їх    продаж (відчуження)  
іншим особам є недійсним. 

     Ощадні сертифікати повинні мати такі реквізити:  найменування 
цінного паперу -  "ощадний  сертифікат",  найменування  банку,  що випустив  
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сертифікат, та його  місцезнаходження;  порядковий  номер сертифіката, дату 
випуску, суму депозиту, строк  вилучення  вкладу (для строкового  
сертифіката),  найменування  або  ім'я  держателя сертифіката (для іменного 
сертифіката); підпис керівника банку або іншої уповноваженої на це особи, 
печатку банку.       

Глава 6. Векселі 
 

     Стаття 21. Основні характеристики векселів 
 

     Вексель - цінний  папір,  який  засвідчує  безумовне  грошове 
зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму 
грошей власнику векселя (векселедержателю). 

     Випускаються такі види векселів: простий, переказний. 
     Простий вексель містить такі реквізити: 
     а) найменування - "вексель"; 
     б) просту і нічим не обумовлену обіцянку  сплатити  визначену суму; 
     в) зазначення строку платежу; 
     г) зазначення місця, в якому повинен здійснитись платіж; 
     д) найменування того, кому або за наказом кого платіж повинен бути 

здійснений; 
     е) дату і місце складання векселя; 
     є) підпис того, хто видає документ (векселедавця). 
     Переказний  вексель  повинен   містити    крім    реквізитів,  

передбачених у підпунктах "а", "в  -  є"   частини   третьої  цієї статті, також: 
     просту і нічим не обумовлену пропозицію сплатити певну суму; 
     найменування того, хто повинен платити (платника). 
     Документ, у якому відсутній будь-який з реквізитів,  вказаних у 

частинах третій і четвертій цієї статті, відповідно для простого і переказного 
векселів,  не  має  сили  простого  або  переказного векселя, за винятком таких 
випадків: 

     а) вексель, строк платежу по якому не вказано,  розглядається як такий,  
що підлягає оплаті по пред'явленні; 

     б) при відсутності  особливого  зазначення  місце,  позначене поруч з  
найменуванням платника (місце складання  документа  -  для простого векселя), 
вважається місцем платежу  і  одночасно  місцем проживання платника 
(векселедавця - для простого векселя); 

     в)  вексель,  в  якому  не  вказано  місце  його   складання, визнається  
підписаним  у місці, позначеному поруч з найменуванням векселедавця. 

     Порядок випуску  та  обігу  векселів  визначається  Кабінетом 
Міністрів України. 

Глава 7. Реєстрація та обіг цінних паперів 
 

     Стаття 22. Реєстрація випуску цінних паперів 
 

     Емітент має право на випуск акцій,  облігацій  підприємств  з моменту  
реєстрації  цього  випуску  у  Державній комісії з цінних паперів та фондового 
ринку.  
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     Якщо  подані   для  реєстрації  акції, облігації  підприємств  
пропонуються  для  відкритого  продажу,  тобто   призначені    для розміщення  
між  юридичними  особами  і  громадянами,  коло   яких заздалегідь визначити 
неможливо, то  емітент  зобов'язаний  подати реєструвальному органу для 
реєстрації також інформацію про  випуск цих  цінних  паперів.   

     Емітент  зобов'язаний   подати  органу,  що  реєструє  випуск цінних 
паперів або інформацію про випуск цінних паперів, баланс та довідку про 
фінансовий стан,  підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).  

     Порядок реєстрації  випуску облігацій підприємств і акцій,  а також  
інформації про їх випуск визначається Державною  комісією  з цінних паперів  
та фондового ринку.  

     Реєстрація випуску цінних паперів повинна бути  проведена  не пізніш  
як за 30 днів з моменту подачі заяви з доданням  необхідних документів. 

     Орган, який реєструє випуск  цінних  паперів  або  інформацію про 
випуск цінних паперів, зобов'язаний  перевіряти  відповідніс ть поданих 
емітентом  документів  вимогам  законодавства  України.    

     Відмова в реєстрації може мати місце лише  в  разі  порушення 
встановленого  порядку  або  невідповідності  поданих   документів вимогам 
законодавства. 

     У разі коли реєстрацію випуску цінних паперів у  встановлений строк  
не проведено або в ній відмовлено  з  мотивів,  які  емітент вважає 
необгрунтованими, він може звернутися до суду. 

     Реєстрація випуску цінних паперів або інформації  про  випуск цінних  
паперів,  що  проводиться  Державною  комісією  з   цінних паперів та 
фондового  ринку,  не  може  розглядатися  як  гарантія вартості цих цінних  
паперів.   

     Загальний реєстр випуску цінних  паперів  ведеться  Державною 
комісією з цінних паперів та фондового  ринку.   

 

Розділ II 
 

ФОНДОВА БІРЖА 
 

Глава 8. Загальні положення 
 

 

     Стаття 32. Поняття фондової біржі 
 
     Фондова біржа -  організаційно  оформлений,  постійно  діючий ринок,  

на якому здійснюється торгівля цінними паперами. 
 

     Стаття 33. Правове положення фондової біржі 
 

     Фондова біржа - акціонерне товариство, яке зосереджує попит і 
пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та 
здійснює  свою  діяльність відповідно до цього Закону, інших актів  
законодавства України, статуту і правил фондової біржі. 

     Фондову  біржу  може  бути  створено   не    менш    як    20 
засновниками - торговцями цінними паперами, які  мають  дозвіл  на 
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здійснення комерційної і комісійної діяльності по  цінних  паперах за умови 
внесення ними  до  статутного  фонду  не  менш  як  10000 неоподатковуваних 
мінімумів  доходів  громадян.   

     Фондова  біржа  набуває  прав  юридичної  особи  з   дня   її реєстрації  
Державною  комісією  з  цінних  паперів  та  фондового ринку.  

     Фондова  біржа   -  організація,  яка  створюється  без  мети отримання 
прибутку та займається виключно  організацією  укладання угод купівлі  та  
продажу  цінних паперів та їх похідних.  Вона не може здійснювати операції з 
цінними паперами від власного імені та за дорученням клієнтів, а також  
виконувати функції депозитарію.  

 

     Стаття 34. Статут та правила фондової біржі 
 

     Статут та правила  фондової  біржі  затверджуються  її  вищим 
органом. 

     У статуті фондової біржі визначаються: 
     а) найменування і місцезнаходження фондової біржі; 
     б) найменування і місцезнаходження засновників; 
     в) розмір статутного фонду; 
     г) умови і порядок прийняття в члени і  виключення  з  членів фондової 

біржі; 
     д) права і обов'язки членів фондової біржі; 
     е) організаційна структура фондової біржі; 
     є) компетенція і порядок створення керівних органів  фондової біржі; 
     ж) порядок і умови відвідування фондової біржі; 
     з)  порядок  і  умови  застосування  санкцій,    встановлених фондовою 

біржою; 
     и) порядок припинення діяльності фондової біржі. 
     У статуті можуть передбачатися інші положення, що  стосуються 

створення і діяльності фондової біржі. 
     Правила фондової біржі повинні передбачати: 
     а) види угод, що укладаються на фондовій біржі; 
     б) порядок торгівлі на фондовій біржі; 
     в) умови допуску цінних паперів на фондову біржу; 
     г) умови і порядок передплати на цінні папери, що котируються на 

фондовій біржі; 
     д) порядок формування цін, біржового курсу та їх публікації; 
     е) перелік цінних паперів, що котируються на фондовій біржі; 
     є) обов'язки членів фондової біржі  щодо  ведення  обліку  та 

інформації, внутрішній розпорядок роботи комісій  фондової  біржі, порядок їх 
діяльності; 

     ж) систему інформаційного забезпечення фондової біржі; 
     з) види послуг, що надаються фондовою біржою, і розмір  плати за них; 
     и) правила ведення розрахунків на фондовій біржі; 
     і) інші положення, що стосуються діяльності фондової біржі. 
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З А К О Н  У К Р А Ї Н И 
 

Про зовнішньоекономічну діяльність 
від 16 квітня 1991 року № 959-XII 

 
Витяг 

   
Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

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

значенні: 
     Аудит - це  перевірка  публічної  бухгалтерської  звітності, обліку,     

первинних   документів   та   іншої   інформації   щодо фінансово-господарської  
діяльності  суб'єктів  господарювання   з метою визначення достовірності їх 
звітності,  обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та 
встановленим нормативам;     Валютні кошти - валютні цінності: 

     - іноземна валюта готівкою, 
     -  платіжні  документи  (чеки,  векселі,  тратти,   депозитні сертифікати,  

акредитиви та інші) в іноземній валюті, 
     - цінні  папери  (акції,  облігації,  купони  до  них,  бони, векселі та 

інші) в іноземній валюті, 
     - золото  та  інші  дорогоцінні  метали  у  вигляді  зливків, пластин та 

монет, а також сертифікати, облігації, варанти та  інші цінні папери, номінал 
яких виражено у золоті, дорогоцінні камені; 

     Господарська діяльніс ть - будь-яка діяльніс ть, в  тому  числі 
підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном матеріальних та 
нематеріальних благ, що виступають у формі товару; 

     Демпінг  -  ввезення на митну територію країни імпорту товару за  
ціною,  нижчою від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту,   яке   
заподіює   шкоду  національному  товаровиробнику подібного  товару;   

     Експорт (експорт  товарів)  -  продаж  товарів   українськими 
суб'єктами  зовнішньоекономічної  діяльності  іноземним  суб'єктам 
господарської діяльності (у тому  числі  з  оплатою  в  негрошовій формі)  з   
вивезенням  або  без вивезення цих товарів через митний кордон України,   
включаючи реекспорт  товарів.  При  цьому  термін реекспорт  (реекспорт  
товарів) означає продаж іноземним суб'єктам господарської діяльності та 
вивезення за межі України товарів,  що були  раніше  імпортовані  на  
територію  України;  

     Експорт   (імпорт)  капіталу  -  вивезення  за  межі  України (ввезення  
з-за меж України ) капіталу у будь-якій формі (валютних коштів,  продукції,   
послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та   інших  немайнових  прав)  з  
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метою  одержання  прибутків  від виробничої та інших форм господарської 
діяльності; 

     Зовнішньоекономічна   діяльність   -   діяльність   суб'єктів  
господарської    діяльності   України   та   іноземних   суб'єктів господарської 
діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на 
території України, так і за її межами; 

     Зовнішньоекономічний  договір  (контракт)    -    матеріально 
оформлена угода двох  або  більше  суб'єктів  зовнішньоекономічної діяльності  
та  їх  іноземних    контрагентів,    спрямована    на встановлення, зміну або 
припинення їх взаємних прав та  обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності; 

     Імпорт (імпорт  товарів) - купівля (у тому числі з оплатою в  
негрошовій  формі)  українськими  суб'єктами  зовнішньоекономічної 
діяльності  в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів з ввезенням 
або без ввезення цих  товарів  на  територію  України, включаючи  купівлю  
товарів,  призначених  для власного споживання установами та організаціями 
України, розташованими за її межами;  

     Іноземна валюта: 
     - валюта готівкою, грошові знаки (банкноти, білети  державної 

скарбниці, монети), що знаходяться в обігу і  є законним платіжним засобом  на  
території  відповідної  іноземної  держави,  а  також вилучені або ті, що 
вилучаються з обігу, але підлягають обміну  на грошові знаки, які знаходяться в 
обігу, 

     - платіжні документи у грошових одиницях іноземних держав  та 
міжнародних розрахункових одиницях, 

     -  кошти  у  грошових  одиницях іноземних держав, міжнародних 
розрахункових  одиницях  та у діючій на території України валюті з вільною  
конверсією,  які  знаходяться  на  рахунках  та вкладах у банківсько-кредитних  
установах  на  території  України  та  за її межами; 

     Іноземні  інвестиції  -  всі види майнових та інтелектуальних 
цінностей,  що  вкладаються  іноземними  суб'єктами  господарської діяльності  
в  Україні,  в  результаті  чого  утворюється прибуток (доход) або досягається 
соціальний ефект; 

     Іноземні   суб'єкти   господарської   діяльності  -  суб'єкти 
господарської  діяльності,  що мають постійне місцезнаходження або постійне  
місце  проживання  за  межами України;  

     Квоти (контингенти) глобальні - квоти, що  встановлюються  по товару 
(товарах) без зазначення  конкретних  країн  (груп  країн), куди  товар  (товари)   
експортується  або  з  яких   він    (вони) імпортується; 

     Квоти (контингенти) групові -  квоти,  що  встановлюються  по товару 
(товарах) з визначенням групи країн,  куди  товар  (товари) експортується або з  
яких він (вони) імпортується; 

     Квота експортна (імпортна) - граничний обсяг певної категорії товарів,    
який   дозволено   експортувати   з  території  України (імпортувати  на  
територію України) протягом встановленого строку та який визначається у 
натуральних чи вартісних одиницях; 



 137 

     Квоти (контингенти) індивідуальні - квоти, що  встановлюються по 
товару (товарах) з визначенням конкретної  країни,  куди  товар (товари)  може  
експортуватись  або  з  якої  він   (вони)    може імпортуватись; 

     Квоти антидемпінгові  -  граничний  обсяг  імпорту в Україну певного  
товару  (товарів),   що   є   об'єктом   антидемпінгового розслідування   та/або  
антидемпінгових  заходів,  який  дозволено імпортувати  в  Україну  протягом  
установленого  строку  та  який визначається в натуральних та/або вартісних 
одиницях виміру;  

     Квоти компенсаційні  -  граничний  обсяг  імпорту  в  Україну певного  
товару  (товарів),  що  є   об'єктом   антисубсидиційного розслідування   та/або   
компенсаційних  заходів,  який  дозволено імпортувати  в  Україну  протягом  
установленого  строку  та  який визначається в натуральних та/або вартісних 
одиницях виміру;  

     Квоти спеціальні  - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару 
(товарів),  що є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних 
заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку 
та який  визначається  в  натуральних  та/або вартісних  одиницях  виміру; 

     Ліцензія антидемпінгова  -  належним чином оформлене право на 
імпорт в Україну  протягом  установленого  строку  певного  товару (товарів),  
який  є об'єктом антидемпінгового розслідування та/або антидемпінгових  
заходів;       Ліцензія компенсаційна - належним чином  оформлене  право  на 
імпорт  в  Україну  протягом  установленого  строку певного товару (товарів), 
який є об'єктом антисубсидиційного розслідування та/або компенсаційних  
заходів;       Ліцензія спеціальна  -  належним  чином  оформлене  право  на 
імпорт в Україну  протягом  установленого  строку  певного  товару (товарів),  
який  є  об'єктом  спеціального  розслідування  та/або спеціальних заходів; 

     Ліцензія  відкрита  (індивідуальна)  -  дозвіл  на    експорт (імпорт)  
товару протягом певного періоду часу (але не менше одного місяця) з 
визначенням його загального обсягу; 

     Ліцензія  генеральна  -  відкритий  дозвіл    на    експортні (імпортні)  
операції по певному товару (товарах)  та/або  з  певною країною (групою країн)  
протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару (товарах); 

     Ліцензія експортна  (імпортна)  -  належним  чином  оформлене право 
на експорт (імпорт)  протягом  встановленого  строку  певних товарів або 
валютних коштів з метою інвестицій та кредитування; 

     Ліцензія разова (індивідуальна)  -  разовий  дозвіл,  що  має іменний  
характер  і  видається  для  здійснення  кожної   окремої операції конкретним 
суб'єктом зовнішньоекономічної  діяльності  на період  не  менший, ніж  той,   
що  є  необхідним  для   здійснення експортної (імпортної) операції. 

     Митне  регулювання  -  регулювання  питань,  пов'язаних    із  
встановленням мит та митних зборів, процедурами митного  контролю,  
організацією діяльності органів митного контролю України; 

     Міжнародна кооперація -  взаємодія двох або  більше  суб'єктів  
господарської діяльності, серед яких хоча б один є іноземним,  при якій  
здійснюється  спільна  розробка  або  спільне   виробництво, спільна реалізація 
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кінцевої продукції та інших товарів  на  основі спеціалізації у виробництві 
проміжної продукції (деталей,  вузлів, матеріалів,  а  також  устаткування,   що    
використовується    у комплексних поставках) або спеціалізації на окремих  
технологічних стадіях  (функціях)  науково-дослідних  робіт,   виробництва    та 
реалізації  з  координацією  відповідних  програм    господарської діяльності; 

     Момент  здійснення  експортного  (імпортного)  контракту    - момент,  
на який здійснено всі обов'язки за зазначеним  контрактом, включаючи 
оформлення  векселів  (тратт)  або  укладення  кредитних угод; 

     Момент   здійснення  експорту  (імпорту)  -  момент  перетину товаром  
митного  кордону  України або переходу права власності на зазначений  товар,  
що експортується чи імпортується, від продавця до  покупця;   

     Моральна шкода - шкода, яку  заподіяно  особистим  немайновим 
правам суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та  яка  призвела або може 
призвести до збитків, що мають матеріальне вираження; 

     Обмежувальна ділова практика - здійснення індивідуальних  або 
колективних  заходів,  спрямованих  на  обмеження  конкуренції  та 
монополізацію виробництва, розподілу, обміну, споживання товарів і 
одержання надприбутків; 

     Переказ  валютних  коштів  за межі України - переказ грошових 
(валютних)  коштів  на  користь  (на  рахунок) іноземного суб'єкта 
господарської діяльності або у банківсько-кредитну установу, що не є суб'єктом 
господарської діяльності України; 

     Попередні    імпортні    депозити   -   внесення   суб'єктами 
зовнішньоекономічної  діяльності на безпроцентні рахунки у банках, які  
обслуговують  їх  на території України, на період від моменту набрання  
договорами (контрактами), що ними укладаються, юридичної сили  до  моменту 
проходження товарами, що поставляються згідно із зазначеними  договорами 
(контрактами), через митний кордон України або   передачі   товарів    
іноземними   суб'єктами   господарської діяльності на території України,  
грошових коштів у валюті договору (контракту)   в  сумі,  визначеній  у  
встановлених  процентах  до вартості  відповідного  договору (контракту); 

     Постійне  місцезнаходження   -   місцезнаходження    офіційно 
зареєстрованого головного  органу  управління  (контори)  суб'єкта 
господарської (зовнішньоекономічної) діяльності; 

     Постійне місце проживання -  місце  проживання  на  території якої-
небудь держави не менше одного року фізичної  особи,  яка  не має постійного 
місця проживання на території інших  держав  і  має намір проживати на 
території цієї  держави  протягом  необмеженого строку, не обмежуючи таке 
проживання певною метою, і за умови,  що таке проживання не є наслідком  
виконання  цією  особою  службових обов'язків або зобов'язань за договором 
(контрактом); 

     Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності -  
установа  або  особа, яка представляє інтереси іноземного суб'єкта 
господарської  діяльності  в  Україні  і  має на це належним чином оформлені 
відповідні повноваження; 
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     Спеціальна   економічна   зона  -  територія,  в  межах  якої 
відповідним  законом  України  встановлюється  і  діє  спеціальний правовий  
режим  господарської  діяльності  та спеціальний порядок застосування і дії 
законодавства України;  

     Спільна    підприємницька    (господарська)    діяльніс ть   - діяльніс ть,    
що   базується  на  співробітництві  між  суб'єктами господарської   діяльності   
України   та   іноземними  суб'єктами господарської  діяльності  і на спільному 
розподілі результатів та ризиків від її здійснення; 

     Спільні   підприємства   -  підприємства,  які  базуються  на спільному  
капіталі  суб'єктів господарської діяльності України та іноземних   суб'єктів    
господарської   діяльності,  на  спільному управлінні  та  на  спільному  
розподілі  результатів  та ризиків;  

     Товар  -  будь-яка  продукція,   послуги,    роботи,    права 
інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені  для продажу 
(оплатної передачі); 

     Товарна група - група однорідних  товарів  за  гармонізованою 
системою опису та кодування товарів; 

     Транзит  товарів  - переміщення товарів, вироблених за межами 
України,  через  територію України без будь-якого використання цих товарів на 
зазначеній території; 

     Упущена вигода - доход або прибуток,  який  міг  би  одержати суб'єкт  
зовнішньоекономічної  діяльності  в    разі    здійснення зовнішньоекономічної 
операції і який він не одержав внаслідок  дії обставин,  що  не  залежать  від  
нього,    якщо    розмір    його передбачуваного доходу або прибутку можна 
обгрунтувати. 

 
     Стаття 2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності 
 
     Суб'єкти   господарської   діяльності   України  та  іноземні суб'єкти      

господарської      діяльності     при     здійсненні зовнішньоекономічної 
діяльності керуються такими принципами: 

     Принципом  суверенітету  народу    України    у    здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності, що полягає у: 

     -  виключному  праві  народу  України самостійно та незалежно 
здійснювати  зовнішньоекономічну  діяльність на території України, керуючись 
законами, що діють на території України; 

     -  обов'язку  України  неухильно  виконувати  всі  договори і 
зобов'язання України в галузі міжнародних економічних відносин; 

     Принципом  свободи  зовнішньоекономічного  підприємництва, що 
полягає у: 

     - праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно 
вступати у зовнішньоекономічні зв'язки; 

     - праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в  
будь-яких формах, які прямо не  заборонені  чинними  законами України; 
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     - обов'язку додержувати при  здійсненні  зовнішньоекономічної 
діяльності порядку, встановленого законами України; 

     - виключному праві власності  суб'єктів  зовнішньоекономічної 
діяльності на всі одержані  ними  результати  зовнішньоекономічної діяльності; 

     Принципом юридичної рівності і недискримінації, що полягає у: 
     - рівності перед законом всіх суб'єктів  зовнішньоекономічної 

діяльності, незалежно від форм власності, в  тому  числі  держави, при 
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; 

     - забороні будь-яких,  крім  передбачених  цим  Законом,  дій держави,   
результатом  яких  є  обмеження  прав  і   дискримінація суб'єктів   
зовнішньоекономічної  діяльності,  а  також   іноземних суб'єктів господарської 
діяльності за  формами  власності,  місцем розташування та іншими ознаками; 

     - неприпустимості  обмежувальної діяльності з боку будь-яких 
 її суб'єктів, крім випадків, передбачених цим Законом; 
     Принципом верховенства закону, що полягає у: 
     - регулюванні зовнішньоекономічної діяльності тільки законами 

України; 
     - забороні застосування підзаконних актів та актів управління місцевих 

органів, що у будь-який спосіб  створюють  для  суб'єктів  
зовнішньоекономічної діяльності умови менш  сприятливі, ніж ті, які 
встановлені законами України; 

     Принципом захисту  інтересів  суб'єктів  зовнішньоекономічної 
діяльності, який полягає у тому, що Україна  як держава: 

     -  забезпечує  рівний  захист  інтересів    всіх    суб'єктів  
зовнішньоекономічної    діяльності    та    іноземних    суб'єктів господарської  
діяльності  на  її  території  згідно  з   законами України; 

     -  здійснює рівний захист всіх суб'єктів зовнішньоекономічної 
діяльності України за межами України згідно з нормами міжнародного права; 

     -  здійснює  захист  державних  інтересів   України  як  на її території,   
так і за її межами лише відповідно до законів України, умов  підписаних  нею  
міжнародних  договорів та норм міжнародного права; 

     Принципом еквівалентності  обміну,  неприпустимості  демпінгу при 
ввезенні та вивезенні товарів. 

 
     Стаття 3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності 
 
     Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є: 
     -  фізичні  особи  - громадяни України, іноземні громадяни та особи  

без  громадянства,  які  мають  цивільну  правоздатніс ть  і дієздатніс ть  згідно  з  
законами України і постійно проживають на території  України;   

     - юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне  
місцезнаходження  на  території  України  (підприємства, організації та 
об'єднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші види   господарських   
товариств,   асоціації,  спілки,  концерни, консорціуми,  торговельні  доми,   
посередницькі  та консультаційні фірми,   кооперативи,   кредитно-фінансові   
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установи,  міжнародні об'єднання,  організації  та  інші),  в тому числі юридичні 
особи, майно  та/або  капітал  яких  є  повністю  у  власності  іноземних 
суб'єктів господарської діяльності; 

     -  об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які  не  
є  юридичними  особами згідно з законами України, але які мають  постійне  
місцезнаходження  на  території  України  і  яким цивільно-правовими  
законами  України  не  заборонено  здійснювати господарську діяльніс ть; 

     -   структурні   одиниці  іноземних  суб'єктів  господарської діяльності,   
які не є юридичними особами згідно з законами України (філії,  відділення,  
тощо), але мають постійне місцезнаходження на території  України;   

     -  спільні  підприємства  за  участю  суб'єктів господарської діяльності    
України   та   іноземних   суб'єктів   господарської діяльності,  зареєстровані  як  
такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України; 

     -  інші  суб'єкти  господарської   діяльності,    передбачені законами 
України. 

     Україна в особі її органів, місцеві органи влади і управління в  особі  
створених  ними  зовнішньоекономічних  організацій,  які беруть  участь  у  
зовнішньоекономічній  діяльності,  а також інші держави, які беруть участь у 
господарській діяльності на території України,  діють  як  юридичні  особи  
згідно  з частиною четвертою статті 2 цього Закону і законами України. 

 
     Стаття 4. Види зовнішньоекономічної діяльності 
 
     До видів зовнішньоекономічної діяльності,  які  здійснюють  в Україні 

суб'єкти цієї діяльності, належать: 
     - експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; 
     -  надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг 

іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих,  
транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових,     
експортних,     посередницьких,    брокерських, агентських,      консигнаційних,      
управлінських,     облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших,  
що прямо і виключно не  заборонені  законами  України;  надання  
вищезазначених послуг іноземними    суб'єктами    господарської   діяльності   
суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України; 

     - наукова,  науково-технічна,  науково-виробнича,  виробнича,  
навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської 
діяльності; навчання та  підготовка  спеціалістів  на  комерційній основі; 

     -  міжнародні  фінансові  операції  та  операції  з   цінними паперами у 
випадках, передбачених законами України; 

     -   кредитні   та   розрахункові   операції   між  суб'єктами 
зовнішньоекономічної    діяльності    та   іноземними   суб'єктами господарської        
діяльності;        створення       суб'єктами зовнішньоекономічної    діяльності   
банківських,   кредитних   та страхових   установ   за   межами  України;  
створення  іноземними суб'єктами   господарської   діяльності   зазначених   
установ  на території України у випадках, передбачених законами України; 
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     -  спільна  підприємницька    діяльність    між    суб'єктами 
зовнішньоекономічної  діяльності    та    іноземними    суб'єктами господарської  
діяльності,  що    включає    створення    спільних підприємств різних видів і 
форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння 
майном як на  території  України,  так і за її межами; 

     - підприємницька діяльність на території України, пов'язана з  
наданням  ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших 
нематеріальних  об'єктів  власності  з  боку  іноземних  суб'єктів господарської    
діяльності;   аналогічна   діяльність   суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 
за межами України; 

     - організація та здійснення діяльності  в  галузі  проведення виставок, 
аукціонів, торгів, конференцій,  симпозіумів,  семінарів та інших подібних 
заходів, що здійснюються на комерційній  основі, за участю суб'єктів  
зовнішньоекономічної  діяльності;  організація та здійснення оптової,  
консигнаційної та  роздрібної  торгівлі  на території  України  за  іноземну  
валюту  у  передбачених законами України випадках; 

     -  товарообмінні  (бартерні)  операції  та  інша  діяльність, побудована  
на  формах  зустрічної   торгівлі    між    суб'єктами зовнішньоекономічної  
діяльності    та    іноземними    суб'єктами господарської діяльності; 

     - орендні, в тому числі лізингові,  операції  між  суб'єктами 
зовнішньоекономічної  діяльності    та    іноземними    суб'єктами господарської 
діяльності; 

     - операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних 
аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку; 

     -  роботи  на  контрактній  основі  фізичних  осіб  України з  
іноземними  суб'єктами  господарської  діяльності  як на території України,  так   
і  за  її межами; роботи іноземних фізичних осіб на контрактній  оплатній  
основі  з  суб'єктами  зовнішньоекономічної діяльності як на території України,  
так і за її межами; 

     - інші види зовнішньоекономічної  діяльності,  не  заборонені прямо і у 
виключній формі законами України. 

     Посередницькі операції, при здійсненні яких  право  власності на товар 
не переходить до  посередника  (на  підставі  комісійних, агентських договорів, 
договорів доручення та інших),  здійснюються без обмежень. 

       
Розділ II 

 
РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

     Стаття 7. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
 

     Регулювання   зовнішньоекономічної   діяльності   в   Україні 
здійснюється  згідно  з  принципами,  визначеними у статті 2 цього Закону, з 
метою: 

     -  забезпечення  збалансованості  економіки   та    рівноваги 
внутрішнього ринку України; 
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     - стимулювання прогресивних структурних змін в  економіці,  в тому    
числі    зовнішньоекономічних    зв'язків        суб'єктів зовнішньоекономічної 
діяльності України; 

     - створення найбільш сприятливих умов для залучення економіки 
України  в  систему  світового  поділу  праці  та її наближення до ринкових 
структур розвинутих зарубіжних країн. 

     Регулювання   зовнішньоекономічної   діяльності   в   Україні 
здійснюється: 

     - Україною  як державою в особі її органів в  межах  їх компетенції; 
     - недержавними  органами  управління  економікою  (товарними,  

фондовими, валютними біржами, торговельними палатами, асоціаціями,  
спілками та іншими організаціями координаційного типу),  що  діють на 
підставі їх статутних документів; 

     -  самими  суб'єктами  зовнішньоекономічної  діяльності    на підставі 
відповідних координаційних угод, що укладаються між ними. 

     Регулювання   зовнішньоекономічної   діяльності   в   Україні 
здійснюється за допомогою: 

     - законів України; 
     -   передбачених   в   законах   України  актів  тарифного  і нетарифного 

регулювання, які видаються державними органами України в межах їх 
компетенції; 

     -    економічних    заходів    оперативного       регулювання (валютно-
фінансового,  кредитного  та  іншого)  в  межах   законів України; 

     -  рішень  недержавних  органів  управління  економікою,  які 
приймаються  за  їх  статутними  документами  в   межах    законів України; 

     - угод, що укладаються  між  суб'єктами  зовнішньоекономічної 
діяльності і які не суперечать законам України. 

     Забороняється  регулювання  зовнішньоекономічної   діяльності прямо 
не передбаченими у цій частині актами і  діями  державних  і недержавних 
органів. 

     На  території  України  згідно  з цим Законом запроваджуються такі   
правові   режими   для  іноземних  суб'єктів  господарської діяльності: 

     -  національний  режим,  який  означає,  що іноземні суб'єкти 
господарської діяльності мають обсяг прав та обов'язків не менший, ніж   
суб'єкти господарської діяльності України. Національний режим застосовується  
щодо всіх видів господарської діяльності іноземних суб'єктів   цієї  діяльності,   
пов'язаної  з  їх  інвестиціями  на території  України,  а  також  щодо  
експортно- імпортних  операцій іноземних   суб'єктів  господарської  діяльності  
тих  країн,  які входять разом з Україною до економічних союзів; 

     - режим  найбільшого  сприяння,  який  означає,  що  іноземні суб'єкти 
господарської діяльності мають обсяг прав, преференцій та пільг щодо мит,  
податків та зборів, якими користується та/або буде користуватися іноземний 
суб'єкт господарської діяльності будь-якої іншої держави, якій надано згаданий 
режим, за  винятком  випадків, коли  зазначені  мита,  податки,  збори  та    
пільги    по    них встановлюються в рамках спеціального  режиму,  визначеного  
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нижче. Режим найбільшого сприяння  надається  на  основі  взаємної  угоди 
суб'єктам  господарської  діяльності  інших  держав    згідно    з відповідними   
договорами   України   та  застосовується  у  сфері зовнішньої торгівлі; 

     -   спеціальний   режим,  який  застосовується  до  територій 
спеціальних  економічних  зон згідно із статтею 24 цього Закону, а також  до  
територій  митних  союзів, до яких входить Україна, і в разі   встановлення   
будь-якого   спеціального  режиму  згідно  з міжнародними  договорами за 
участю України відповідно до статті 25 цього Закону. 

 

     Стаття 8. Державне регулювання зовнішньоекономічної 
               діяльності 
 

     Україна  самостійно  формує  систему  та структуру державного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності на її території. 

     Державне  регулювання  зовнішньоекономічної  діяльності   має 
забезпечувати: 

     -  захист економічних інтересів України та законних інтересів суб'єктів  
зовнішньоекономічної діяльності; 

     -    створення    рівних    можливостей    для      суб'єктів  
зовнішньоекономічної діяльності розвивати всі види підприємницької 
діяльності  незалежно  від  форм  власності   та    всі    напрями використання 
доходів і здійснення інвестицій; 

     - заохочення конкуренції та ліквідацію  монополізму  в  сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. 

     Держава та її органи не мають права безпосередньо  втручатися в  
зовнішньоекономічну діяльніс ть  суб'єктів  цієї  діяльності,  за винятком 
випадків, коли таке втручання здійснюється згідно  з  цим та іншими законами 
України. 

 

     Стаття 9. Органи державного  регулювання 
               зовнішньоекономічної діяльності 
 

     Найвищим    органом,   що   здійснює   державне   регулювання 
зовнішньоекономічної  діяльності,  є  Верховна  Рада  України.  До компетенції 
Верховної Ради України належать: 

     - прийняття,  зміна  та  скасування  законів,  що  стосуються 
зовнішньоекономічної діяльності; 

     -  затвердження  головних    напрямів    зовнішньоекономічної 
політики України; 

     - розгляд, затвердження та зміна структури органів державного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 

     -  укладання  міжнародних  договорів  України  відповідно  до законів   
України  про  міжнародні  договори  України та приведення чинного   
законодавства   України  у  відповідніс ть  з  правилами, встановленими цими 
договорами; 

     -    затвердження  нормативів обов'язкового розподілу валютної 
виручки державі та місцевим Радам народних  депутатів України, ставок та 
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умов оподаткування, митного тарифу,  митних  зборів  та митних процедур 
України при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; 

     - встановлення  спеціальних    режимів   зовнішньоекономічної 
діяльності  на   території   України   відповідно  до  статей  24, 25 цього Закону; 

     -  затвердження  списків  товарів,  експорт  та  імпорт  яких підлягає 
ліцензуванню або забороняється згідно із статтями  16, 17 цього Закону. 

     Кабінет Міністрів України: 
     - вживає заходів до здійснення зовнішньоекономічної  політики 

України відповідно до законів України; 
     -  здійснює  координацію  діяльності  міністерств,  державних 

комітетів  та відомств України по регулюванню зовнішньоекономічної 
діяльності;  координує роботу торговельних представництв України в 
іноземних державах; 

     -  приймає    нормативні    акти    управління    з    питань 
зовнішньоекономічної діяльності у випадках, передбачених  законами України; 

     -  проводить переговори і укладає міжурядові договори України з   
питань зовнішньоекономічної діяльності у випадках, передбачених законами  
України  про  міжнародні  договори  України,  забезпечує виконання     
міжнародних     договорів     України    з    питань зовнішньоекономічної    
діяльності   всіма   державними   органами управління,   підпорядкованими   
Кабінету  Міністрів  України,  та залучає   до   їх  виконання  інші  суб'єкти  
зовнішньоекономічної діяльності на договірних засадах; 

     -   відповідно  до  своєї  компетенції,  визначеної  законами України,   
вносить на розгляд Верховної Ради України пропозиції про систему  
міністерств,  державних  комітетів  і  відомств - органів оперативного     
державного    регулювання    зовнішньоекономічної діяльності,   повноваження   
яких   не   можуть   бути  вищими  за повноваження Кабінету  Міністрів  
України, які вона має  згідно  з законами України; 

     -  забезпечує  складання  платіжного    балансу,    зведеного валютного 
плану України; 

     -  здійснює   заходи    щодо    забезпечення    раціонального 
використання коштів Державного валютного фонду України; 

     -   забезпечує  виконання  рішень  Ради  Безпеки  Організації 
Об'єднаних   Націй   з   питань  зовнішньоекономічної  діяльності. 

     Національний банк України: 
     - здійснює зберігання і використання золотовалютного  резерву 

України   та   інших   державних  коштовностей,  які  забезпечують 
платоспроможність України; 

     -  представляє  інтереси  України у відносинах з центральними 
банками    інших    держав,   міжнародними   банками   та   іншими фінансово-
кредитними     установами    та    укладає    відповідні міжбанківські угоди; 

     -  регулює  курс  національної  валюти  України  до  грошових одиниць 
інших держав; 

     -  здійснює  облік  і  розрахунки  по  наданих  і   одержаних державних  
кредитах    і    позиках,    провадить    операції    з централізованими валютними 
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ресурсами, які виділяються з Державного валютного   фонду  України  у  
розпорядження  Національного  банку України; 

     -  виступає гарантом кредитів,  що  надаються суб'єктам 
зовнішньоекономічної діяльності іноземними    банками,    фінансовими   та   
іншими   міжнародними організаціями  під  заставу  Державного  валютного 
фонду та іншого державного  майна  України;   

     -  здійснює  інші  функції  відповідно до Закону України "Про банки  і  
банківську  діяльніс ть"  та  інших законів України.  Національний  банк   
України  може  делегувати  виконання покладених   на   нього  функцій  банку  
для  зовнішньоекономічної діяльності України. 

     Центральний  орган  виконавчої  влади  з  питань  економічної 
політики: 

     - забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічної  політики при 
здійсненні суб'єктами зовнішньоекономічної  діяльності  виходу на  зовнішній  
ринок,    координацію    їх    зовнішньоекономічної діяльності, в  тому  числі  
відповідно  до  міжнародних  договорів України; 

     -  здійснює  контроль  за  додержанням    всіма    суб'єктами 
зовнішньоекономічної   діяльності   чинних   законів   України  та умов  
міжнародних договорів України; 

     - здійснює заходи нетарифного  регулювання  зовнішньоекономічної  
діяльності, зокрема  реєстрацію  учасників  зовнішньоекономічної   діяльності,  
реєстрацію окремих видів контрактів згідно з цим Законом; 

     -  проводить  антидемпінгові,  антисубсидиційні та спеціальні 
розслідування  у  порядку, визначеному законами України; 

     -  виконує  інші  функції  відповідно  до  законів  України і Положення   
про   центральний  орган  виконавчої  влади  з  питань економічної політики. 

     Державна  митна  служба  України: 
     -  здійснює  митний  контроль  в  Україні  згідно  з  чинними законами 

України. 
     Антимонопольний комітет України: 
     -     здійснює    контроль    за    додержанням    суб'єктами 

зовнішньоекономічної    діяльності    законодавства   про   захист економічної 
конкуренції. 

     Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі: 
     - здійснює        оперативне       державне       регулювання 

зовнішньоекономічної   діяльності   в   Україні   відповідно    до законодавства 
України; 

     - приймає рішення про порушення і проведення антидемпінгових,  
антисубсидиційних або  спеціальних  розслідувань  та  застосування відповідно   
антидемпінгових,   компенсаційних   або   спеціальних заходів.  

 

     Стаття 10. Органи місцевого управління 
                зовнішньоекономічною діяльністю 
 

     До  органів   місцевого    управління    зовнішньоекономічною 
діяльніс тю належать: 
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     -   місцеві   Ради   народних   депутатів   України   та   їх виконавчі і 
розпорядчі органи; 

     - територіальні підрозділи  (відділення)  органів  державного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності України. 

     Компетенція    органів   місцевого   самоврядування   та   їх виконавчих  
органів  визначається  цим  Законом та Законом України "Про місцеве 
самоврядування в Україні".  Нормативні акти  органів  місцевого  
самоврядування  та їх виконавчих органів стосовно регулювання 
зовнішньоекономічної  діяльності  приймаються тільки  у  випадках,  прямо 
передбачених законами України.  Органи місцевого самоврядування та їх 
виконавчі органи діють як  суб'єкти зовнішньоекономічної   діяльності   лише   
через   створені   ними зовнішньоекономічні  комерційні  організації,  які  
мають   статус юридичної  особи  України.   

     Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
України    можуть   створювати   свої   територіальні   підрозділи (відділення), 
якщо це випливає з їх компетенції, яка  визначається законами України та 
положеннями про ці органи. 

     Зазначені       органи       територіального      регулювання 
зовнішньоекономічної   діяльності  створюються  за  погодженням  з 
відповідними  місцевими  Радами  народних  депутатів  України та в межах  
загального  ліміту  бюджетних  коштів,  що  виділяються  на утримання 
відповідних  органів державного регулювання України. Дії зазначених   
підрозділів   (відділень)   не   повинні   суперечити нормативним  актам  
місцевих  Рад  народних  депутатів України, за винятком  випадків,  коли  такі  
дії передбачені або випливають із законів України. 

 

     Стаття 16. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій 
 

     Ліцензування зовнішньоекономічних  операцій  визначається  як  
комплекс  дій  органу  виконавчої  влади  з  надання  дозволу   на здійснення   
суб'єктом  зовнішньоекономічної  діяльності  експорту (імпорту) товарів. 

     Ліцензування експорту (імпорту) товарів здійснюється у  формі 
автоматичного або неавтоматичного ліцензування. 

     Автоматичне ліцензування  визначається як комплекс дій органу 
виконавчої   влади   з   надання   суб'єкту   зовнішньоекономічної діяльності  
дозволу  на  здійснення  протягом  визначеного періоду експорту (імпорту)  
товарів,  щодо  яких  не  встановлюються  квоти (кількісні або інші обмеження).  
Автоматичне ліцензування експорту (імпорту) як адміністративна  процедура  з  
оформлення  та  видачі ліцензії  не  справляє  обмежувального  впливу на 
товари,  експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню. 

     Неавтоматичне ліцензування  визначається  як   комплекс   дій органу  
виконавчої  влади  з надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності дозволу  
на  здійснення  протягом  визначеного  періоду експорту  (імпорту) товарів,  
щодо яких встановлюються певні квоти (кількісні  або  інші   обмеження).   
Неавтоматичне   ліцензування експорту  (імпорту)  як  адмініс тративна 
процедура з оформлення та видачі  ліцензії  використовується  в   разі   
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встановлення   квот (кількісних або інших обмежень) на експорт (імпорт)  
товарів. 

     Ліцензування експорту  товарів  запроваджується  в  Україні в разі: 
     значного порушення   рівноваги   щодо   певних   товарів   на 

внутрішньому   ринку,  особливо  сільськогосподарської  продукції, продуктів   
рибальства,   продукції   харчової   промисловості   та промислових  товарів  
широкого вжитку першої необхідності або інших товарів, що мають вагоме 
значення для життєдіяльності в Україні; 

     необхідності забезпечення  захисту  життя,  здоров'я  людини, тварин    
або   рослин,   навколишнього   природного   середовища, громадської   моралі,    
національного    багатства    художнього, історичного   чи   археологічного   
значення   або   захисту  прав інтелектуальної власності,  а також відповідно до 
вимог  державної безпеки; 

     експорту дорогоцінних металів, крім банківських металів; 
     необхідності застосування    заходів   захисту   вітчизняного 

товаровиробника; 
     необхідності забезпечення захисту патентів, торгових марок та 

авторських прав; 
     необхідності забезпечення   виконання  міжнародних  договорів  

України. 
     Ліцензування імпорту  товарів  запроваджується  в  Україні  в разі: 
     різкого погіршення  стану  платіжного  балансу  та  зовнішніх платежів  

(якщо інші заходи є неефективними); 
     різкого скорочення або  мінімального  розміру  золотовалютних 

резервів; 
     необхідності забезпечення  захисту  життя,  здоров'я  людини, тварин   

або   рослин,   навколишнього   природного    середовища, громадської    
моралі,    національного    багатства   художнього, історичного  чи   
археологічного   значення   або   захисту   прав інтелектуальної  власності,  а 
також відповідно до вимог державної безпеки; 

     імпорту дорогоцінних металів, крім банківських металів; 
     необхідності застосування   заходів   захисту    вітчизняного 

товаровиробника; 
     необхідності забезпечення захисту патентів, торгових марок та 

авторських прав; 
     необхідності забезпечення  виконання  міжнародних   договорів  

України. 
     Рішення про   застосування   режиму   ліцензування   експорту 

(імпорту) товарів,  у тому числі встановлення квот (кількісних або інших   
обмежень),  приймається  Кабінетом  Міністрів  України  за поданням 
центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики з  
визначенням списку конкретних товарів, експорт (імпорт) яких підпадає під 
режим ліцензування,  періоду дії цього режиму та кількісних або інших 
обмежень щодо кожного товару. 
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     У разі   застосування   антидемпінгових,  компенсаційних  або 
спеціальних  заходів  щодо  захисту  вітчизняного  товаровиробника рішення   
про   запровадження   режиму   ліцензування  приймається Міжвідомчою   
комісією   з   міжнародної   торгівлі   згідно    із законодавством. 

     Стосовно кожного  виду  товару може встановлюватися лише один вид 
ліцензії. 

     Ліцензії видаються центральним  органом  виконавчої  влади  з питань   
економічної   політики,  а  також  у  межах  наданих  ним повноважень  -   
відповідним  республіканським  органом  Автономної Республіки  Крим,  
структурним  підрозділом обласної,  Київської і Севастопольської міських 
державних адміністрацій. 

     Ліцензії видаються    на    підставі     заявок     суб'єктів  
зовнішньоекономічної   діяльності,   що   подаються   за   формою,  
встановленою  центральним  органом  виконавчої  влади   з   питань 
економічної політики. 

     Для одержання ліцензії заявники звертаються,  як правило,  до одного 
органу виконавчої влади.  У разі необхідності  в  одержанні погодження  
можливе звернення до кількох органів виконавчої влади, але не більше ніж до 
трьох. 

     Розгляд заявок на одержання  ліцензій  може  здійснюватися  в  
порядку  їх  надходження,  який  визначається за датами реєстрації заявок,  або 
одночасно  після  закінчення  оголошеного  строку  їх приймання. 

     У заявці на одержання ліцензії зазначаються такі дані:  повне 
найменування суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, прізвище та ім'я його 
керівника, найменування та код товару (товарів) згідно з Українською 
класифікацією товарів зовнішньоекономічної  діяльності (УКТ  ЗЕД),  
найменування виробника,  споживача товару (товарів),  код та назва країни 
(країн) походження і призначення - у  разі  експорту,  код  та  назва  країни  
(країн)  походження  і відправлення - у разі імпорту,  строк дії ліцензії,   
кількість  та вартіс ть товару (товарів), код і назва митниці, повне найменування 
та адреса продавця і покупця,  вид угоди,  валюта платежу, основна та 
додаткова одиниці виміру і ціна товару (товарів),  погодження з органами 
виконавчої влади (у разі  необхідності),  особливі  умови ліцензії. 

     При поданні заявки можуть вимагатися документи та інформація, які 
вважаються необхідними для підтвердження даних,  зазначених  у заявці та 
зовнішньоекономічному договорі (контракті). 

     Заявка не  може  бути  відхилена  в  разі допущення незначних 
помилок у документах,  які подаються для одержання ліцензії,  якщо вони не 
змінюють основних даних,  що містяться в заявці. Основними вважаються   
дані,   передбачені   умовами   зовнішньоекономічного договору (контракту). 

     У разі запровадження режиму автоматичного ліцензування заявка на  
одержання  ліцензії  та  інші   необхідні   документи   можуть подаватися в 
будь-який робочий день до митного оформлення товарів. Строк видачі ліцензії 
не повинен перевищувати 10 робочих днів  від дати   одержання   заявки   та  
інших  необхідних  документів,  що відповідають установленим вимогам. 
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     У разі запровадження режиму неавтоматичного ліцензування: 
     строк розгляду заявок не повинен  перевищувати  30  днів  від дати  

одержання  заявки,  якщо  вони  розглядаються  в  порядку їх надходження,  та 
не більше 60 днів починаючи від  дати  закінчення оголошеного  строку 
приймання заявок,  якщо всі вони розглядаються одночасно; 

     ліцензія видається  на  підставі  заявки  в  межах  квоти  із зазначенням 
строку дії ліцензії; 

     якщо на  момент подання заявки (у разі застосування процедури 
розгляду в порядку надходження) встановлені квоти  (кількісні  або інші 
обмеження) вичерпано,  така заявка не розглядається. Про факт вичерпання  
квот   (кількісних   або   інших   обмежень)   суб'єкт зовнішньоекономічної  
діяльності,  який  подав  відповідну заявку, повідомляється письмово протягом 
семи робочих  днів  від  дати  її одержання; 

     рішення про  видачу  ліцензії приймається з урахуванням даних щодо 
використання раніше одержаних ліцензій  за  умови  додержання суб'єктами 
зовнішньоекономічної діяльності вимог законодавства про захист економічної 
конкуренції. 

     Ліцензія видається,  якщо заявку  та  інші  подані  документи 
оформлено з додержанням вимог, установлених законодавством. 

     Рішення про   відмову   у   видачі   ліцензії   повинне  бути 
вмотивованим, прийнятим у строки, встановлені для розгляду заявок, і 
надсилається (видається) заявникові в письмовій формі. 

     У разі  відмови  у  видачі  ліцензії  заявник  має  право  на оскарження 
рішення згідно із законодавством. 

     За видачу   ліцензії   справляється   збір,   розмір    якого 
встановлюється Кабінетом Міністрів України з урахуванням фактичних витрат,  
пов'язаних із застосуванням процедури ліцензування. 

     Митне оформлення  товарів  здійснюється  за   умови   подання 
митному   органу   оригіналу   ліцензії,   яку   одержав   суб'єкт 
зовнішньоекономічної діяльності. 

     Копія ліцензії додається до вантажної митної  декларації  під час  
декларування товарів, експорт (імпорт) яких підпадає під режим ліцензування,   
і є однією з підстав  для  пропуску  таких  товарів через митний кордон 
України. 

     Центральний орган   виконавчої  влади  з  питань  економічної 
політики щомісяця інформує центральний орган  виконавчої  влади  в галузі  
митної  справи  про  видані  ліцензії  на експорт (імпорт) товарів, що 
підпадають під режим ліцензування. 

     Центральний орган виконавчої влади  в  галузі  митної  справи 
щомісяця  подає  центральному  органу  виконавчої  влади  з питань 
економічної політики  інформацію  про  обсяги  експорту  (імпорту) товарів за 
виданими ліцензіями. 

     Ліцензування товарообмінних (бартерних) операцій здійснюється в  
тому  разі,  якщо  предметом  цих  операцій  є  товари,  експорт (імпорт) яких 
підпадає під режим ліцензування. 
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     Ліцензування експорту  (імпорту)  дисків  для лазерних систем 
зчитування,  матриць,  обладнання та сировини для  їх  виробництва 
здійснюється   з   урахуванням   вимог   законодавства   з  питань виробництва,   
експорту  (імпорту)  дисків  для   лазерних   систем зчитування  відповідно до 
процедури видачі ліцензій,  встановленої цією статтею. 

     Режим ліцензування не поширюється на  експорт  та  реалізацію 
компенсаційної  і  прибуткової  продукції,  одержаної інвестором у власніс ть  
на  умовах  угоди  про  розподіл  продукції,  укладеної відповідно  до  вимог   
Закону  України  "Про  угоди  про  розподіл продукції".   

Запровадження  будь-яких  обмежень  щодо експорту  та реалізації такої 
продукції,  у тому числі кількісних, не допускається,  якщо інше не  
передбачено  угодою  про  розподіл продукції. 

     Встановлені цією    статтею    процедури    ліцензування   не 
поширюються на експорт (імпорт) товарів,  зазначених у  статті  20 цього 
Закону. 

     Перелік товарів,  експорт  (імпорт)  яких  підпадає під режим 
ліцензування,  інформація  про  строк  дії  ліцензій  та  внесення будь-яких   
змін  до  них,  порядок  подання  та  розгляду  заявок опубліковуються  в   
офіційних  друкованих   виданнях   України   з повідомленням відповідного  
комітету Світової організації торгівлі (СОТ) протягом 60 днів з дня 
опублікування та наданням  копій  цих публікацій. 

     У разі  якщо квота розподіляється серед країн-постачальників,  
інформація   про   розподіл   квоти   підлягає   опублікуванню   з повідомленням  
про це інших країн,  заінтересованих у постачанні в Україну певних товарів. 

     Офіційне опублікування здійснюється у строк не  пізніше  дати 
запровадження режиму ліцензування. 

     На запит   заінтересованої   держави   -  члена  СОТ  повинна 
надаватися відповідна інформація щодо: 

     порядку застосування обмежень; 
     кількості виданих за певний період ліцензій із зазначенням  у разі 

необхідності обсягу та/або вартості товарів; 
     розподілу ліцензій серед країн-постачальників; 
     статистичних даних про обсяги та/або вартіс ть товарів. 
     Дія цієї  статті  не  поширюється  на  операції Національного банку 

України,  які здійснюються ним відповідно до Закону  України "Про 
Національний банк України".   

 
     Стаття 35.  Відповідальніс ть  суб'єктів 
                 зовнішньоекономічної діяльності 
 
     Суб'єкти      зовнішньоекономічної      діяльності     несуть 

відповідальність  у видах та формах, передбачених статтями 33 і 37 цього 
Закону, іншими законами України та/або зовнішньоекономічними договорами 
(контрактами). 
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Розділ VII 
 

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

 
     Стаття 38.  Розгляд  спорів, що  виникають у процесі 
                 зовнішньоекономічної діяльності 
 
     Спори,  що  виникають  між  суб'єктами   зовнішньоекономічної 

діяльності,  іноземними  суб'єктами  господарської  діяльності   у процесі  такої  
діяльності  можуть  розглядатися судами України, а також  за  згодою сторін 
спору Міжнародним комерційним арбітражним судом  та  Морською  
арбітражною  комісією при Торгово-промисловій палаті  України  та  іншими  
органами  вирішення спору, якщо це не суперечить  чинним  законам  України  
або передбачено міжнародними договорами України. 

 
     Стаття 39.  Спори, що виникають при застосуванні 
                 цього Закону 
 
     Будь-які спори щодо застосування  положень  цього  Закону  та 

законів,  прийнятих  на  виконання  цього  Закону,  можуть    бути предметом 
розгляду: 

     -  в  суді  України,  якщо  одна із сторін у справі - фізична особа  та/або  
держава; 

     -  в  господарських судах, якщо сторонами у справі виступають 
юридичні  особи.   

     Міждержавні спори, які  можуть  виникнути  в  результаті  дій України    
при    застосуванні   цього   Закону,   вирішуються   у погодженому сторонами 
порядку згідно з нормами міжнародного права. 
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З А К О Н  У К Р А Ї Н И 
 

Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом 

від 14 травня 1992 року № 2343-XII 
 

Витяг 
 
 

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
     Стаття 1. Визначення термінів 
 
     Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: 
     неплатоспроможність - неспроможність суб'єкта підприємницької 

діяльності виконати після настання встановленого строку їх  сплати грошові 
зобов'язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також  
виконати зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових   платежів)   
не   інакше   як   через   відновлення платоспроможності; 

     боржник - суб'єкт  підприємницької  діяльності,  неспроможний 
виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами, у тому числі 
зобов'язання  щодо  сплати   податків   і   зборів   (обов'язкових платежів),  
протягом  трьох  місяців  після настання встановленого строку їх сплати; 

     банкрутство  -  визнана  господарським  судом  неспроможність 
боржника  відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом  
вимоги  кредиторів  не   інакше   як   через   застосування ліквідаційної 
процедури; 

     суб'єкт банкрутства    (далі    -     банкрут)    -   боржник,  
неспроможність   якого   виконати   свої   грошові    зобов'язання встановлена  
господарським судом. Суб'єктами банкрутства не можуть бути відокремлені 
структурні підрозділи  юридичної  особи  (філії, представництва, відділення 
тощо); 

     кредитор   -   юридична   або   фізична   особа,  яка  має  у 
встановленому  порядку  підтверджені   документами   вимоги   щодо грошових  
зобов'язань до боржника,  щодо виплати заборгованості із заробітної плати 
працівникам боржника,  а також  органи  державної податкової служби та інші 
державні органи, які здійснюють контроль за правильністю  та  своєчасністю  
справляння  податків  і  зборів (обов'язкових   платежів).  Конкурсні  кредитори  
-  кредитори  за вимогами до боржника,  які  виникли  до  порушення  
провадження  у справі  про  банкрутство  та  вимоги  яких не забезпечені 
заставою майна  боржника.  До  конкурсних  кредиторів   відносяться   також  
кредитори,    вимоги    яких   до   боржника   виникли   внаслідок  
правонаступництва  за  умови    виникнення    таких    вимог    до порушення   
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провадження    у  справі   про   банкрутство.  Поточні кредитори - кредитори за 
вимогами до боржника,  які виникли  після порушення  провадження  у  справі  
про банкрутство;  

     грошове зобов'язання   -   зобов'язання   боржника  заплатити 
кредитору певну  грошову  суму  відповідно  до  цивільно-правового договору   
та   на   інших   підставах,   передбачених   цивільним законодавством  України.   
До  складу грошових зобов'язань боржника не  зараховуються  недоїмка  (пеня  
та  штраф),  визначена на дату подання заяви до господарського суду,  а також   
зобов'язання,  які виникли  внаслідок  заподіяння  шкоди  життю  і здоров'ю 
громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди,  зобов'язання  перед 
засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої  
участі.  Склад  і розмір грошових зобов'язань, в тому числі розмір 
заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги,  сума  
кредитів з урахуванням процентів, які зобов'язаний сплатити  боржник, 
визначаються на день подачі в господарський суд заяви  про  порушення  
провадження  у справі про банкрутство, якщо інше  не  встановлено  цим  
Законом;   

     безспірні вимоги  кредиторів  -  вимоги  кредиторів,  визнані 
боржником,  інші  вимоги  кредиторів,   підтверджені   виконавчими 
документами чи розрахунковими документами,  за якими відповідно до 
законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника; 

     досудова санація   -   система   заходів   щодо   відновлення 
платоспроможності  боржника,  які  може  здійснювати власник майна (орган,  
уповноважений управляти  майном)  боржника,  інвестор,  з метою  запобігання  
банкрутству  боржника шляхом реорганізаційних, організаційно-
господарських,     управлінських,     інвестиційних, технічних,  фінансово-
економічних,  правових заходів відповідно до законодавства  до  початку  
порушення  провадження  у  справі  про банкрутство; 

     розпорядження майном  боржника - система заходів щодо нагляду та  
контролю  за  управлінням  та розпорядженням майном боржника з метою 
забезпечення збереження та ефективного використання майнових активів  
боржника та проведення аналізу його фінансового становища; 

     розпорядник майна - фізична особа, на яку у встановленому цим 
Законом порядку покладаються повноваження щодо нагляду та контролю за  
управлінням  та  розпорядженням  майном  боржника  на   період провадження 
у справі про банкрутство в порядку,  встановленому цим Законом; 

     санація -  система   заходів,   що   здійснюються   під   час провадження  
у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом 
та його ліквідації,  спрямована на оздоровлення фінансово-господарського 
становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог 
кредиторів шляхом  кредитування, реструктуризації  підприємства,  боргів  і 
капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури 
боржника; 

     реструктуризація        підприємства       -       здійснення організаційно-
господарських,    фінансово-економічних,   правових, технічних  заходів,  
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спрямованих  на  реорганізацію  підприємства, зокрема  шляхом  його  поділу  з 
переходом боргових зобов'язань до юридичної особи,  що не  підлягає  санації,   
якщо  це  передбачено планом    санації,   на   зміну   форми   власності,    
управління, організаційно-правової    форми,    що    сприятиме    фінансовому 
оздоровленню     підприємства,    збільшенню    обсягів    випуску 
конкурентоспроможної    продукції,     підвищенню     ефективності 
виробництва та задоволенню вимог кредиторів; 

     керуючий санацією - фізична особа,  яка відповідно до рішення 
господарського суду організовує здійснення санації боржника; 

     ліквідація - припинення діяльності  суб'єкта  підприємницької 
діяльності,  визнаного  господарським  судом  банкрутом,  з  метою здійснення  
заходів  щодо   задоволення   визнаних   судом   вимог кредиторів шляхом 
продажу його майна; 

     ліквідатор -   фізична   особа,  яка  відповідно  до  рішення 
господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника,   
визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення визнаних судом вимог 
кредиторів у встановленому цим Законом порядку; 

     арбітражний керуючий (розпорядник майна,  керуючий  санацією,  
ліквідатор)   -   фізична   особа,  яка  має  ліцензію,  видану  в установленому 
законодавством порядку,  та діє на  підставі  ухвали господарського  суду;    

     мирова угода  -  домовленість  між  боржником  та  кредитором 
(групою  кредиторів)  про  відстрочку та (або) розстрочку платежів або 
припинення зобов'язання за  угодою  сторін  (далі  -  прощення боргів); 

     офіційний  друкований  орган  -  газети  "Голос  України" або 
"Урядовий  кур'єр";   

     представник працівників  боржника   -   особа,   уповноважена 
загальними  зборами,  на  яких  присутні не менш як три чверті від штатної  
чисельності працівників боржника або відповідним рішенням первинної  
профспілкової  організації  боржника,  представляти  їх інтереси  при  
проведенні  процедур банкрутства з правом дорадчого голосу;  

     сторони у  справі  про  банкрутство  - кредитори (представник комітету 
кредиторів), боржник (банкрут); 

     учасники провадження у  справі  про  банкрутство  -  сторони,  
арбітражний   керуючий   (розпорядник  майна,  керуючий  санацією,  
ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном)  
боржника,  а  також  у  випадках,  передбачених цим Законом,  інші особи,  які 
беруть участь у провадженні у справі про  банкрутство, Фонд   державного   
майна   України,   державний  орган  з  питань банкрутства,   представник    
органу   місцевого    самоврядування, представник працівників боржника; 

     заінтересовані особи  стосовно  боржника  -  юридична  особа, 
створена за участю боржника,  керівник боржника, особи, що входять до   
складу   органів   управління  боржника,  головний  бухгалтер (бухгалтер)  
боржника,  у тому числі і звільнені з роботи за рік до порушення провадження у 
справі про банкрутство, а також особи, які знаходяться  у  родинних  стосунках  
із  зазначеними  особами   та підприємцем (фізичною особою) - боржником,  а 
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саме: подружжя та їх діти,  батьки,  брати,  сестри,  онуки.  Для  цілей  цього  
Закону заінтересованими особами стосовно керуючого санацією чи кредиторів  
визнаються особи в такому ж переліку,  як і  заінтересовані  особи стосовно 
боржника; 

     мораторій   на   задоволення  вимог  кредиторів  -  зупинення 
виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків  
і зборів (обов'язкових платежів),  термін виконання  яких настав   до   дня   
введення   мораторію,  і  припинення  заходів, спрямованих  на  забезпечення   
виконання   цих   зобов'язань   та зобов'язань щодо сплати податків і зборів  
(обов'язкових платежів), застосованих  до прийняття рішення про введення 
мораторію;  

     погашені вимоги  кредиторів  -  задоволені  вимоги кредитора, вимоги,   
щодо яких досягнуто згоди про припинення,  у  тому  числі заміну,   
зобов'язання  або припинення зобов'язання іншим чином,  а також інші вимоги,   
які  відповідно  до  цього  Закону  вважаються погашеними; 

     значні угоди  -  угоди  щодо  розпорядження  майном боржника,  
балансова  вартість  якого  перевищує  один  відсоток   балансової вартості 
активів боржника на день укладення угоди; 

     угоди, щодо яких є заінтересованість, - угоди, сторонами яких є 
заінтересовані особи зі сторони боржника,  керуючого санацією чи кредиторів. 

      
     Стаття 3.  Заходи щодо запобігання  банкрутству  боржника  та 
                позасудові процедури 
 

     1. Засновники (учасники) боржника - юридичної особи,  власник 
майна,  центральні  органи  виконавчої  влади,  органи   місцевого 
самоврядування  в  межах  своїх  повноважень  зобов'язані  вживати своєчасних      
заходів      для      запобігання      банкрутству підприємства-боржника. 

     2. Власником   майна   боржника   державного   чи  приватного 
підприємства,  засновниками  (учасниками)  боржника  -   юридичної особи,  
кредиторами боржника,  іншими особами в межах заходів щодо запобігання  
банкрутству  боржника  може  бути  надана   фінансова допомога в розмірі, 
достатньому для погашення зобов'язань боржника перед кредиторами, у тому 
числі зобов'язань щодо сплати податків і зборів  (обов'язкових  платежів)  і  
відновлення платоспроможності боржника (досудова санація). 

     3. Надання фінансової допомоги боржнику зобов'язує його взяти на  
себе  відповідні  зобов'язання перед особами,  які надали таку допомогу в 
порядку, встановленому законом. 

     4. Досудова  санація  державних  підприємств  провадиться  за рахунок  
коштів державних підприємств та інших джерел фінансування. Обсяг  коштів    
для   проведення   досудової   санації   державних підприємств  за  рахунок  
коштів Державного бюджету України щорічно встановлюється законом про 
Державний бюджет України. 

     Умови проведення досудової санації державних  підприємств  за 
рахунок   інших   джерел   фінансування  погоджуються  з  органом, 
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уповноваженим управляти майном боржника,  у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України. 

     Досудова санація державних підприємств провадиться відповідно до 
законодавства. 

 

     Стаття 3-1. Арбітражний керуючий 
 

     1. Якщо інше не передбачено цим Законом, арбітражним керуючим 
(розпорядником майна,  керуючим санацією,  ліквідатором) може бути 
призначено фізичну особу -  суб'єкта  підприємницької  діяльності, яка має 
вищу юридичну або економічну освіту,  володіє спеціальними знаннями та не є 
зацікавленою особою щодо боржника і кредиторів. 

     Згідно з цим Законом  одна  і  та  ж  особа  може  виконувати функції  
арбітражного  керуючого  (розпорядника  майна,  керуючого санацією,   
ліквідатора) на всіх стадіях провадження у  справі  про банкрутство відповідно 
до вимог цього Закону. 

     2. Якщо  інше не передбачено цим Законом,  арбітражні керуючі діють  
на  підставі  ліцензії  арбітражного   керуючого,   виданої уповноваженим 
органом у порядку, встановленому законом. 

     Анулювання ліцензії арбітражного керуючого під час здійснення 
арбітражним керуючим своїх повноважень є  підставою  для  усунення його  від  
виконання  обов'язків  арбітражного  керуючого  під час провадження у справі 
про банкрутство. 

     Про усунення арбітражного керуючого від виконання  обов'язків з  цих  
підстав  під  час  провадження  у справі господарський суд виносить ухвалу. 

     3. Арбітражними керуючими не можуть бути призначені: 
     особи, які згідно з цим Законом вважаються заінтересованими; 
     особи, які здійснювали  раніше  управління  цим  боржником  - 

юридичною особою,  за винятком випадків,  коли з дня усунення цієї особи від 
управління зазначеним боржником минуло  не  менше  трьох років, якщо інше 
не встановлено цим Законом; 

     особи, яким  заборонено  здійснювати  цей вид підприємницької 
діяльності або займати керівні посади; 

     особи, які мають судимість за вчинення корисливих злочинів. 
     До призначення  арбітражним  керуючим  особа  має  подати  до 

господарського  суду  заяву,  в  якій  зазначається,  що  вона  не належить до 
жодної категорії вищезазначених осіб. 

     4. Арбітражний керуючий має право: 
     скликати збори і комітет кредиторів та брати в них  участь  з правом 

дорадчого голосу; 
     звертатися до  господарського  суду у випадках,  передбачених цим 

Законом; 
     отримувати винагороду в розмірі та порядку,  передбачених цим 

Законом; 
     залучати для  забезпечення  виконання  своїх  повноважень  на 

договірних засадах інших  осіб  та  спеціалізовані  організації  з оплатою   їх   
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діяльності   за  рахунок  боржника,  якщо  інше  не встановлено цим Законом чи 
угодою з кредиторами; 

     запитувати і  отримувати   документи   або   їх   копії   від підприємств,   
установ, організацій, об'єднань, а від громадян - за їх згодою; 

     отримувати з державного реєстру застав інформацію  про  майно 
боржника, яке є предметом застави; 

     подавати до   господарського   суду   заяву   про  дострокове 
припинення своїх обов'язків; 

     виконувати інші дії відповідно до закону. 
     5. Арбітражний керуючий зобов'язаний: 
     здійснювати заходи щодо захисту майна боржника; 
     аналізувати фінансову,    господарську    та     інвестиційну діяльність 

боржника, його становище на ринках; 
     в порядку,  установленому законодавством, надавати державному 

органу з питань  банкрутства  інформацію,  необхідну  для  ведення Єдиної бази 
даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про 
банкрутство; 

     виконувати інші повноваження, передбачені цим Законом. 
     6. При  реалізації  своїх  прав  та  обов'язків   арбітражний керуючий  

зобов'язаний  діяти  сумлінно  та  розумно з урахуванням інтерес ів боржника та 
його кредиторів. 

     7. На  випадок  заподіяння  шкоди  боржнику   чи   кредиторам 
діяльніс ть    арбітражного    керуючого   підлягає   обов'язковому страхуванню.    
Порядок   обов'язкового   страхування    діяльності арбітражних керуючих 
визначається законом. 

     8. Невиконання або неналежне виконання обов'язків, покладених на 
арбітражного керуючого згідно з цим Законом, що завдало значної шкоди  
боржнику чи кредиторам,  може бути підставою для анулювання його ліцензії. 

     Про невиконання   або   неналежне    виконання    обов'язків, 
покладених  на  арбітражного  керуючого,  господарський  суд  може винести 
ухвалу,  яка  направляється  державному  органу  з  питань банкрутства. 

     9. Невиконання або неналежне виконання обов'язків, покладених на 
арбітражного керуючого згідно з  цим  Законом,  за  відсутності наслідків,  
передбачених  цією  статтею,  може  бути підставою для усунення  
арбітражного   керуючого   від   виконання   ним   своїх обов'язків, про що 
господарський суд виносить ухвалу. 

     10. Оплата    послуг,   відшкодування   витрат   арбітражного 
керуючого (розпорядника майна,  керуючого санацією, ліквідатора) у зв'язку  з 
виконанням ним своїх обов'язків здійснюються в порядку, встановленому  цим  
Законом,  за  рахунок  коштів,  одержаних  від продажу  майна  боржника,  або  
за  рахунок  коштів  кредиторів чи коштів, одержаних у результаті виробничої 
діяльності боржника. 

     Оплата послуг  арбітражного  керуючого  (розпорядника  майна,  
керуючого  санацією,  ліквідатора)  за  період  від  дня винесення 
господарським судом ухвали про порушення провадження у справі  про 
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банкрутство  і  до  дня першого засідання комітету кредиторів,  на якому 
встановлюється розмір оплати послуг та відшкодування  витрат арбітражного 
керуючого,  здійснюється кредитором або боржником, за заявою якого 
порушено справу, у максимальному розмірі, визначеному цією статтею. 

     11. Кредитори  можуть  створювати  фонд  для  оплати  послуг, 
відшкодування витрат та виплати додаткової винагороди арбітражному 
керуючому (розпоряднику майна,  керуючому санацією,  ліквідатору). 
Формування фонду та порядок використання його коштів  визначаються 
рішенням    комітету    кредиторів   та   затверджуються   ухвалою 
господарського суду. 

     12. Оплата послуг арбітражного керуючого (розпорядника майна,  
керуючого  санацією,  ліквідатора)  за кожен місяць здійснення ним своїх  
повноважень  встановлюється  та  виплачується  в   розмірі, встановленому  
комітетом  кредиторів і затвердженому господарським судом,  якщо інше не 
встановлено цим Законом,  але не  менше  двох мінімальних   заробітних   плат   
та  не  більше  середньомісячної заробітної плати керівника боржника за 
останні дванадцять  місяців його роботи перед порушенням провадження у 
справі про банкрутство. 

     13. Кредитори   мають   право   встановлювати  і  виплачувати 
арбітражному керуючому за результатами його  діяльності  додаткову 
винагороду, розмір якої затверджується господарським судом. 

     14. Звіт про оплату послуг, відшкодування витрат арбітражного 
керуючого затверджується рішенням комітету кредиторів  та  ухвалою 
господарського  суду.  Ухвала  може бути оскаржена у встановленому порядку. 

     15. Життя та  здоров'я  арбітражного  керуючого  можуть  бути 
застраховані  за рахунок  коштів кредиторів у порядку,  визначеному 
законодавством.  

 

     Стаття 4. Судові процедури, які застосовуються щодо боржника 
 

     1. Відповідно до цього Закону  щодо  боржника  застосовуються такі 
судові процедури банкрутства: 

     розпорядження майном боржника; 
     мирова угода; 
     санація (відновлення платоспроможності) боржника; 
     ліквідація банкрута. 
     2.  Санація  боржника  або ліквідація банкрута здійснюється з  

дотриманням    вимог    законодавства   про   захист   економічної конкуренції.  
 

     Стаття 5. Законодавство, що регулює провадження у справах про 
               банкрутство 
 

     1. Провадження  у  справах  про  банкрутство  регулюється цим 
Законом, Господарським процесуальним кодексом України , іншими 
законодавчими актами України. 

     2.  Законодавство  про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом при розгляді судом справи про визнання банку  
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неплатоспроможним (банкрутом) застосовується в частині,  що не суперечить  
нормам  Закону  України  "Про  банки  і  банківську діяльність"   

     3. Провадження у справах про  банкрутство  окремих  категорій 
суб'єктів  підприємницької  діяльності  регулюється  з урахуванням 
особливостей, передбачених розділом VI цього Закону. 

     4. Положення цього Закону застосовуються до  юридичних  осіб, які  
діють  у формі споживчого товариства,  благодійного чи іншого фонду. 

     5. Положення цього Закону застосовуються до юридичних осіб  -  
підприємств,  що  є  об'єктами  права державної власності,  які не підлягають 
приватизації,  в частині санації  чи  ліквідації  після виключення їх у 
встановленому порядку з переліку таких об'єктів. 

     6.    Справи    про    банкрутство    гірничих    підприємств  
(гірничодобувні  підприємства,  шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи,  
збагачувальні  фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), створених  у  
процесі  приватизації та корпоратизації, у статутних фондах  яких  частка  
держави  становить  не  менше 25 відсотків і продаж  акцій  яких розпочався, 
можуть бути порушені не раніше ніж через   один   рік   від   початку  
виконання  плану  приватизації (розміщення акцій). 

     7. Положення цього Закону не застосовуються до юридичних осіб 
- казенних підприємств. 
     8. Положення цього Закону не застосовуються до юридичних осіб 
-  підприємств,  що є об'єктами права комунальної власності,  якщо 

стосовно них виключно на  пленарному  засіданні  відповідної  ради органів  
місцевого самоврядування прийняті рішення щодо цього. 

     9.   Провадження   у   справах   про  банкрутство  за  участю 
кредиторів-нерезидентів  регулюється  цим  Законом,  якщо  інше не 
передбачено    міжнародними    договорами    України,   згода   на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

     10. Порядок виконання в Україні рішень судів іноземних держав у  
справах  про банкрутство визначається відповідними міжнародними 
договорами України,  згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 
України. 

     У разі  відсутності  міжнародних  договорів  України  рішення судів  
іноземних держав у справах  про  банкрутство  визнаються  на території 
України взаємно, якщо інше не передбачено законом. 

 

Розділ II 
 

ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО 
 

     Стаття 6.  Підвідомчість,  підсудність,  право  та   підстава 
                порушення справи про банкрутство 
 

     1.  Справи  про  банкрутство підвідомчі господарським судам і 
розглядаються ними за місцезнаходженням боржника. 

     2.  Право  на  звернення до господарського суду із заявою про 
порушення справи про банкрутство мають боржник, кредитор. 
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     3.  Справа  про  банкрутство порушується господарським судом, якщо  
безспірні  вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не 
менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені  
боржником  протягом  трьох  місяців  після встановленого  для  їх погашення 
строку,  якщо інше не передбачено цим Законом. 

 
     Стаття 7. Заява про порушення справи про банкрутство 
 
     1. Заява  про  порушення  справи  про  банкрутство  подається 

боржником   або   кредитором   у   письмовій  формі,  підписується керівником 
боржника чи кредитора (іншою особою,  повноваження якої визначені    
законодавством    або    установчими    документами), громадянином  -    
суб'єктом   підприємницької   діяльності   (його представником) і повинна 
містити: 

     найменування господарського суду, до якого подається заява; 
     найменування (прізвище,  ім'я та по батькові) боржника,  його поштову 

адресу; 
     найменування кредитора,  його поштову адресу, якщо кредитором є   

юридична  особа,  якщо  кредитор  -  фізична  особа,  в  заяві зазначаються 
прізвище,  ім'я та по батькові,  а також  місце  його проживання; 

     номер (код),  що ідентифікує кредитора як платника податків і зборів  
(обов'язкових платежів); 

     виклад обставин,   які   підтверджують    неплатоспроможність 
боржника,  з  зазначенням суми боргових вимог кредиторів,  а також строку їх 
виконання, розміру неустойки (штрафів, пені), реквізитів розрахункового  
документа  про  списання коштів з банківського або кореспондентського  
рахунку  боржника  та  дату   його   прийняття банківською установою 
боржника до виконання; 

     перелік документів, що додаються до заяви. 
     2. Заява    боржника   повинна   містити   крім   відомостей,  

передбачених частиною першою цієї статті, такі відомості: 
     суму вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями у  розмірі, який 

не оспорюється боржником; 
     розмір заборгованості  по  податках  і  зборах  (обов'язкових платежах); 
     розмір заборгованості  по  відшкодуванню  шкоди,   заподіяної життю  

та здоров'ю,  виплаті заробітної плати та вихідної допомоги працівникам 
боржника, виплаті авторської винагороди; 

     відомості про  наявність  у  боржника  майна,  у  тому  числі грошових 
сум і дебіторської заборгованості; 

     найменування банків,   що  здійснюють  розрахунково-касове  і 
кредитне обслуговування боржника. 

     3. До заяви боржника додаються: 
     рішення власника  майна  (органу,  уповноваженого   управляти 

майном)  боржника  про звернення боржника до господарського суду з заявою,  
крім  випадків, передбачених частиною п'ятою цієї статті;  
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     бухгалтерський баланс  на  останню  звітну  дату,  підписаний 
керівником і бухгалтером підприємства-боржника; 

     перелік і повний опис заставленого майна із зазначенням  його 
місцезнаходження та вартості на момент виникнення права застави; 

     протокол загальних  зборів  працівників  боржника,  на  якому обрано 
представника працівників боржника для участі в арбітражному процесі  під  час  
провадження  у справі про банкрутство, а в разі неможливості скликання таких 
зборів - рішення конференції (зборів) представників працівників боржника; 

     інші документи,    які    підтверджують   неплатоспроможність 
боржника. 

     4.  Боржник  подає  заяву  в  господарський  суд за наявності майна,   
достатнього  для  покриття  судових  витрат,  якщо інше не передбачено цим 
Законом. 

     5. Боржник  зобов'язаний  звернутися  в  місячний  строк   до 
господарського  суду з заявою про порушення справи про банкрутство у разі 
виникнення таких обставин: 

     задоволення вимог одного або кількох  кредиторів  приведе  до 
неможливості  виконання  грошових  зобов'язань  боржника в повному обсязі 
перед іншими кредиторами; 

     орган боржника,  уповноважений   відповідно   до   установчих 
документів  або  законодавства  прийняти  рішення  про  ліквідацію боржника,   
прийняв  рішення  про  звернення  в господарський суд з заявою боржника про 
порушення справи про банкрутство; 

     при ліквідації боржника не у зв'язку з процедурою банкрутства 
встановлено неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів у 
повному обсязі; 

     в інших випадках, передбачених цим Законом. 
     6. У разі,  якщо справа про банкрутство порушується за заявою 

боржника,  боржник  зобов'язаний  одночасно  подати  план  санації відповідно 
до вимог цього Закону. 

     7. Заява   кредитора   повинна   містити   крім   відомостей,  
передбачених частиною першою цієї статті, такі відомості: 

     розмір вимог кредитора  до  боржника  з  зазначенням  розміру 
неустойки (штрафу, пені), яка підлягає сплаті; 

     виклад обставин,   що  підтверджують  наявність  зобов'язання 
боржника перед кредитором,  з якого виникла вимога,  а також строк його 
виконання; 

     докази того,  що  сума  підтверджених  вимог перевищує суму в триста  
мінімальних  розмірів  заробітної  плати,  якщо  інше   не передбачено цим 
Законом; 

     докази обгрунтованості вимог кредитора; 
     інші обставини, на яких грунтується заява кредитора. 
     8. До заяви кредитора додаються відповідні документи: 
     рішення  суду,  господарського  суду,  які  розглядали вимоги 

кредитора до боржника; 
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     копія неоплаченого   розрахункового   документа,   за    яким 
відповідно   до   законодавства  здійснюється  списання  коштів  з рахунків 
боржника, з підтвердженням банківською установою боржника про  прийняття  
цього  документа  до виконання із зазначенням дати прийняття,  виконавчі 
документи (виконавчий лист, виконавчий напис нотаріуса  тощо)  чи  інші  
документи,  які підтверджують визнання боржником вимог кредиторів; 

     докази того,  що вартість предмета застави є недостатньою для 
повного  задоволення  вимоги,  забезпеченої заставою у разі,  якщо єдина 
підтверджена вимога кредитора, який подає заяву, забезпечена активами 
боржника. 

     9. Заява    кредитора   може   грунтуватися   на   об'єднаній 
заборгованості  боржника  щодо  різних   зобов'язань   перед   цим кредитором. 

     Кредитори мають  право  об'єднати  свої  вимоги до боржника і 
звернутися до суду з однією заявою.  Така заява підписується всіма 
кредиторами, які об'єднали свої вимоги. 

     При проведенні  процедур банкрутства інтереси всіх кредиторів  
представляє комітет  кредиторів,  створений  відповідно  до  цього Закону. 

     10. До  заяви  кредитора - органу державної податкової служби чи  
інших  державних   органів,   які   здійснюють   контроль   за правильністю   та   
своєчасністю   справляння  податків  і  зборів (обов'язкових  платежів),  
додаються  докази  вжиття  заходів   до отримання  заборгованості по 
обов'язкових платежах у встановленому законодавством порядку. 

     11. Кредитор зобов'язаний при  поданні  заяви  про  порушення справи  
про  банкрутство надіслати боржнику копії заяви та доданих до неї документів. 

     12. Якщо на момент подання заяви  про  порушення  справи  про 
банкрутство  в суд вже надійшли одна або кілька заяв про порушення справи 
про банкрутство одного боржника,  суд розглядає всі  заяви, включаючи заяву 
кредитора або боржника, подану останньою. 

     13. Із заяв про порушення справи про банкрутство справляється 
державне мито відповідно до закону. 

     
     Стаття 13. Розпорядник майна боржника 
 
     1. З  метою  забезпечення  майнових  інтересів  кредиторів  в ухвалі  

господарського суду про порушення провадження у справі про банкрутство  
або  в  ухвалі,  прийнятій на підготовчому засіданні, вказується про введення 
процедури розпорядження майном боржника  і призначається  розпорядник   
майна  у  порядку,  встановленому  цим Законом. 

     2.  Розпорядник  майна  призначається  господарським судом із числа  
осіб, зареєстрованих державним органом з питань банкрутства як   арбітражні   
керуючі,   відомості   про   яких   надаються  в установленому порядку Вищому 
господарському суду України. 

     Кредитори мають  право запропонувати кандидатуру розпорядника 
майна, яка відповідає вимогам, передбаченим цим Законом. 
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     3. Якщо інше не передбачено цим Законом,  розпорядником майна 
може  бути  призначено  фізичну  особу  - суб'єкта підприємницької діяльності,  
яка має вищу юридичну чи економічну освіту або володіє спеціальними   
знаннями,  не  є  заінтересованою  особою  стосовно боржника та кредиторів  
відповідно до статті 1 цього Закону  і  яка має ліцензію арбітражного 
керуючого,  що видається в установленому законодавством порядку. 

     4. Позбавлення в  установленому  порядку  розпорядника  майна 
ліцензії  є підставою для винесення господарським судом ухвали про усунення 
розпорядника майна від виконання ним своїх обов'язків. 

     5. Розпорядником майна не можуть призначатися особи, які: 
     здійснювали раніше управління боржником -  юридичною  особою, за  

винятком  випадків,  коли  з  моменту усунення даної особи від управління 
боржником пройшло не менше трьох років; 

     мають судимість за вчинення корисливих злочинів. 
     6. Ухвала суду про призначення розпорядника майна  може  бути 

оскаржена у встановленому порядку. 
     7. Розпорядник  майна призначається на строк не більше ніж на шість 

місяців.  Цей строк може  бути  продовжений  або  скорочений судом  за  
клопотанням  комітету кредиторів чи самого розпорядника майна  або  
власника  (органу,  уповноваженого  управляти  майном) боржника. 

     8. Розпорядник майна має право: 
     скликати збори  кредиторів  і  брати  в  них  участь з правом дорадчого 

голосу; 
     аналізувати фінансове  становище  боржника  та  рекомендувати 

зборам кредиторів заходи щодо фінансового оздоровлення боржника; 
     звертатися  до  господарського  суду у випадках, передбачених цим 

Законом; 
     одержувати винагороду у розмірі та порядку,  передбачених цим 

Законом; 
     залучати для  забезпечення  виконання  своїх  повноважень  на 

договірній основі спеціалістів з оплатою їх  діяльності  з  коштів боржника,   
якщо  інше  не  передбачено  цим  Законом  або рішенням комітету кредиторів; 

     подавати  в господарський суд заяву про дострокове припинення своїх 
обов'язків; 

     здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом. 
     9. Розпорядник майна зобов'язаний: 
     розглядати разом  з  посадовими  особами  боржника копії заяв  

кредиторів  про  грошові  вимоги  до  боржника,  які  надійшли  до 
господарського  суду у зв'язку з порушенням справи про банкрутство та 
надіслані боржнику в установленому цим Законом порядку; 

     вести реєстр вимог кредиторів у встановленому порядку; 
     повідомляти кредиторів  про  результати  розгляду  їх   вимог 

боржником  та включення визнаних вимог до реєстру вимог кредиторів або про 
відмову визнання вимог боржником; 

     вживати заходів для захисту майна боржника; 
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     аналізувати фінансову,    господарську    та     інвестиційну діяльність 
боржника, його становище на товарних ринках; 

     виявляти ознаки   фіктивного   банкрутства  чи  доведення  до 
банкрутства; 

     скликати збори кредиторів; 
     надавати державному органу з  питань  банкрутства  відомості,  

необхідні  для  ведення  єдиної бази даних про підприємства,  щодо яких 
порушено справу про банкрутство; 

     надавати  господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою  
діяльніс ть,  відомості  про  фінансове  становище  боржника, пропозиції щодо 
можливості відновлення платоспроможності боржника; 

     виконувати інші функції, передбачені цим Законом. 
     10. При  здійсненні  своїх  повноважень   розпорядник   майна 

зобов'язаний  діяти  добросовісно,  розумно,  враховувати інтереси боржника та 
його кредиторів. 

     Розпорядник майна   несе   відповідальність   за    неналежне 
виконання своїх повноважень відповідно до законодавства України. 

     Повноваження арбітражного  керуючого  як  розпорядника  майна 
припиняються  з дня затвердження господарським судом мирової угоди чи  
призначення  керуючого  санацією  або призначення ліквідатора, якщо інше не 
передбачено цим Законом. 

     11.  Після  призначення  розпорядника  майна  і до припинення 
процедури розпорядження майном органи правління боржника не  мають права  
без  згоди розпорядника майна приймати рішення про:  

     реорганізацію (злиття,    приєднання,    поділ,    виділення,  
перетворення) і ліквідацію боржника; 

     створення юридичних осіб або про  участь  в  інших  юридичних 
особах; 

     створення філій та представництв; 
     виплату дивідендів; 
     проведення боржником емісії цінних паперів; 
     вихід із складу учасників боржника юридичної особи, придбання в  

акціонерів раніше випущених акцій боржника. 
     12. Рішення про участь боржника  в  об'єднаннях,  асоціаціях, спілках,   

холдингових  компаніях,  промислово-фінансових групах чи інших об'єднаннях 
юридичних осіб приймається  органами  управління боржника за згодою 
розпорядника майна. 

     13. Керівник   або  орган  управління  боржника  виключно  за 
погодженням з розпорядником майна укладає угоди щодо: 

     передачі нерухомого  майна  в   оренду,   заставу,   внесення 
зазначеного  майна  як  внеску  до статутного фонду господарського товариства 
або розпорядження таким майном іншим чином; 

     одержання та видачі позик (кредитів), поручительства і видачі 
гарантій,  уступки вимоги,  переведення боргу,  а також передачі в довірче 
управління майна боржника; 
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     розпорядження іншим майном боржника, балансова вартість якого 
складає понад один відсоток балансової вартості активів боржника. 

     14. Розпорядник    майна    не   має   права   втручатися   в оперативно-
господарську  діяльніс ть   боржника,   крім   випадків, передбачених цим 
Законом. 

     15. Призначення   розпорядника   майна  не  є  підставою  для 
припинення повноважень керівника чи органу управління боржника. 

     16. Повноваження керівника боржника  або  органів  управління 
боржника,   покладені   на  них  відповідно  до  законодавства  чи установчих 
документів,  можуть бути припинені у разі, якщо ними не вживаються  заходи  
щодо  забезпечення  збереження майна боржника, створюються перешкоди діям 
розпорядника майна чи допускаються інші порушення  законодавства.  В  
такому  разі за клопотанням комітету кредиторів  виконання  обов'язків   
керівника   боржника   ухвалою господарського  суду  тимчасово покладається 
на розпорядника майна до   призначення   в   порядку,   визначеному   
законодавством  та установчими документами, нового керівника боржника. Про 
припинення повноважень    керівника    або    органів   управління   боржника 
господарський  суд  виносить  ухвалу,  яка  може  бути оскаржена у 
встановленому порядку. 

     17. З дня винесення господарським судом ухвали про припинення 
повноважень керівника боржника  або  органів  управління  боржника 
розпоряднику  майна  протягом трьох днів передаються бухгалтерська та інша 
документація боржника,  печатки і штампи,  матеріальні  та інші цінності. 

 
     Стаття 15. Попереднє засідання господарського суду 
 
     1.  Попереднє  засідання  господарського  суду проводиться не пізніше 

трьох  місяців  після  проведення  підготовчого  засідання суду. Про попереднє 
засідання суду повідомляються сторони, а також інші учасники провадження у 
справі про банкрутство, визнані такими відповідно до цього Закону. 

     2.  У  попередньому  засіданні  господарський  суд  розглядає реєстр   
вимог  кредиторів,  вимоги  кредиторів,  щодо  яких  були заперечення 
боржника і які не були включені розпорядником майна до реєстру вимог  
кредиторів. 

     За результатами розгляду господарський суд виносить ухвалу, в якій  
зазначається  розмір  визнаних  судом вимог кредиторів,  які включаються 
розпорядником майна до реєстру  вимог  кредиторів,  та призначається дата 
проведення зборів кредиторів. 

     Реєстр вимог  кредиторів  повинен  включати усі визнані судом вимоги 
кредиторів. 

     У реєстрі вимог кредиторів повинні  міститися  відомості  про кожного  
кредитора,  розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями чи зобов'язаннями 
щодо  сплати  податків  і  зборів  (обов'язкових платежів),  черговість  
задоволення  кожної вимоги,  окремо розмір неустойки (штрафу, пені). 
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     Ухвала є підставою  для  визначення  кількості  голосів,  які належать   
кожному  кредитору  при  прийнятті  рішення  на  зборах (комітеті) кредиторів. 

     3. Копію ухвали господарський суд направляє сторонам та іншим 
учасникам провадження у справі про банкрутство, а також державному органу з 
питань банкрутства. 

 
     Стаття 17. Винесення ухвали про санацію боржника, призначення 
                керуючого санацією та його повноваження 
 
     1.  Господарський  суд  за  клопотанням комітету кредиторів у строк,  

що не перевищує строку дії процедури розпорядження майном, установленого 
відповідно до цього Закону, має право винести ухвалу про  проведення  санації   
боржника   та   призначення   керуючого санацією.   

     Санація вводиться на строк не більше дванадцяти місяців. 
     За клопотанням комітету кредиторів чи керуючого санацією  або 

інвесторів  цей строк може бути продовжено ще до шести місяців або 
скорочено. 

     2.   Комітет   кредиторів   приймає  рішення  про  погодження 
кандидатури  керуючого  санацією,  вибір  інвестора  (інвесторів), схвалення 
плану санації боржника. 

     Кандидатури керуючого  санацією  та  інвестора   (інвесторів) можуть   
бути   запропоновані  комітету  кредиторів  будь-яким  із кредиторів,  
представником органу, уповноваженого управляти майном боржника.   
Керуючим  санацією  може бути запропоновано особу,  яка виконувала   
повноваження   розпорядника   майна,   або   керівник підприємства,  якщо  на  
це  є  згода комітету кредиторів та (або) інвесторів. 

     3.  Одночасно  з  винесенням ухвали про санацію господарський суд  
своєю  ухвалою  призначає  керуючого  санацією за наявності у нього ліцензії,  
крім випадків, передбачених цим Законом. 

     Ухвала   про  проведення  санації  та  призначення  керуючого 
санацією набирає чинності  з  дня  її  ухвалення,  але  може  бути оскаржена  у 
встановленому порядку. 

     4. З дня винесення ухвали про санацію: 
     керівник  боржника  відсторонюється  від  посади  у  порядку,  

визначеному  законодавством  про   працю,   управління   боржником 
переходить  до  керуючого  санацією,  крім випадку,  передбаченого статтею  53  
цього Закону;  

     припиняються   повноваження  органів  управління  боржника  - 
юридичної   особи,  повноваження  органів  управління  передаються 
керуючому санацією. Органи управління боржника протягом трьох днів з  дня  
прийняття  рішення  про  санацію  та призначення керуючого санацією  
зобов'язані  забезпечити  передачу  керуючому   санацією бухгалтерської та 
іншої документації боржника,  печаток і штампів, матеріальних  та інших 
цінностей; 
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     арешт  на  майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо 
розпорядження  його  майном  можуть  бути  накладені  лише в межах 
процедури санації,  у разі,  якщо вони не перешкоджають  виконанню плану  
санації  та  не суперечать інтересам конкурсних кредиторів.  

     5. Керуючий санацією має право: 
     розпоряджатися майном  боржника   з   урахуванням   обмежень,  

передбачених цим Законом; 
     укладати від  імені боржника мирову угоду,  цивільно-правові, трудові 

та інші угоди; 
     подавати заяви  про  визнання  угод,   укладених   боржником,  

недійсними.  
     6. Керуючий санацією зобов'язаний: 
     прийняти в   господарське   відання   майно    боржника    та 

організувати проведення його інвентаризації; 
     відкрити спеціальний   рахунок   для  проведення  санації  та 

розрахунків з кредиторами; 
     розробити  та подати на затвердження комітету кредиторів план 

санації  боржника;   
     організувати ведення бухгалтерського і  статистичного  обліку та 

фінансової звітності; 
 
     здійснювати     заходи     щодо     стягнення    дебіторської 

заборгованості перед боржником; від імені боржника заявляти позови про 
стягнення заборгованості з дебіторів боржника, а також з осіб, які   несуть   з  
боржником  відповідно  до  закону  або  договору субсидіарну  (додаткову)  чи  
солідарну  відповідальність; 

     розглядати вимоги кредиторів щодо зобов'язань  боржника,  які 
виникли   після  порушення  справи  про  банкрутство  в  процедурі 
розпорядження майном боржника та санації; 

     заявляти в установленому порядку заперечення  щодо  заявлених до  
боржника  вимог  кредиторів,  зазначених в абзаці сьомому цієї частини; 

     звітувати перед   комітетом   кредиторів   щодо   послідовної реалізації 
плану санації; 

     повідомляти    у   десятиденний   строк   з   дня   винесення 
господарським  судом  відповідної  ухвали державний орган з питань 
банкрутства  про  своє  призначення,  затвердження  мирової угоди, закінчення 
виконання плану санації, звільнення від обов'язків; 

     забезпечувати  визначення  початкової  вартості  майна шляхом 
проведення  незалежної  оцінки в разі відчуження майна у процедурі санації;   

     здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом. 
     7. Затвердження  звіту  керуючого  санацією  або   дострокове 

припинення процедури санації тягне за собою припинення повноважень 
арбітражного керуючого як керуючого санацією,  про що зазначається у 
відповідній ухвалі суду. 
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     У разі  дострокового припинення процедури санації у зв'язку з 
укладенням мирової угоди або погашенням вимог кредиторів  керуючий 
санацією  продовжує  виконувати  повноваження  керівника  (органів  
управління)  боржника  до  призначення  в  установленому   порядку керівника 
(органів управління) боржника. 

     8. Керуючий санацією може бути звільнений господарським судом від 
виконання повноважень керуючого санацією,  про  що  виноситься ухвала, у 
таких випадках: 

     за його заявою; 
     на підставі рішення комітету кредиторів у разі невиконання чи 

неналежного виконання ним  своїх  обов'язків.  При  цьому  комітет кредиторів   
повинен  запропонувати  кандидатуру  іншого  керуючого санацією, про що 
виноситься ухвала господарського суду. 

     Ухвала  господарського суду про звільнення керуючого санацією може  
бути  оскаржена  у  встановленому  порядку, що не зупиняє її виконання. 

     9. Власник майна боржника (орган управління майном  боржника) не   
може   обмежувати   повноваження   керуючого   санацією  щодо 
розпорядження майном боржника. 

     Значні угоди  та  угоди,  щодо  яких   є   заінтересованіс ть,  
укладаються   керуючим   санацією   тільки   за   згодою  комітету кредиторів,  
якщо інше  не  передбачено  цим  Законом  або  планом санації. 

     10.  Керуючий  санацією  в  тримісячний строк з дня прийняття 
рішення про санацію має право відмовитися від виконання  договорів 
боржника,   укладених   до  порушення  провадження  у  справі  про 
банкрутство, не виконаних повністю або частково, якщо: 

     виконання  договору  завдає  збитків боржнику; 
     договір є довгостроковим (понад один рік) або розрахованим на 

одержання позитивних результатів  для  боржника  в  довгостроковій 
перспективі,  крім  випадків  випуску  продукції  з  технологічним циклом, 
більшим за строки санації боржника; 

     виконання договору   створює    умови,    що    перешкоджають 
відновленню платоспроможності боржника. 

     Сторона договору,   щодо   якого  прийнято  рішення  керуючим 
санацією  про  відмову   від   його   виконання,   має   право   в тридцятиденний  
строк  з  дня  прийняття рішення керуючим санацією вимагати  в   
установленому  порядку  відшкодування  збитків,   які виникли  у зв'язку з 
відмовою від виконання договору,  в процедурі провадження у справі про 
банкрутство. 

     11.   Угода  боржника,  у  тому  числі  та,  що  укладена  до винесення  
господарським  судом  ухвали  про  санацію,  може  бути визнана   
господарським   судом   за   заявою  керуючого  санацією відповідно до 
цивільного законодавства недійсною, якщо: 

     угода укладена боржником  із  заінтересованими  особами  і  в  
результаті якої кредиторам завдані чи можуть бути завдані збитки; 
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     угода укладена боржником з окремим кредитором чи іншою особою 
протягом шести місяців,  що передували дню  винесення  ухвали  про санацію,   
і  надає  перевагу  одному  кредитору  перед  іншими або пов'язана з виплатою 
(видачею) частки (паю)  в  майні  боржника  у зв'язку з його виходом зі складу 
учасників боржника. 

     Все отримане за такою угодою повертається сторонам. 
     Розгляд заяв  керуючого санацією про визнання угод недійсними і  

повернення  всього  отриманого  за  такою  угодою  здійснюється 
господарським   судом   у   процедурі  провадження  у  справі  про банкрутство.  

     13.  У разі визнання господарським судом боржника банкрутом і 
відкриття  ліквідаційної  процедури  керуючий  санацією  продовжує 
виконувати  свої  обов'язки  до моменту передачі справ ліквідатору або 
призначення його  ліквідатором  у  встановленому  цим  Законом порядку. 

     14. Якщо   порушено  провадження  у  справі  про  банкрутство 
державного підприємства,  його  трудовий  колектив  має  переважне право   
вимагати   передачі  йому  цілісного  майнового  комплексу підприємства-
боржника в оренду за умови взяття  на  себе  грошових зобов'язань боржника і 
за наявності згоди на це кредиторів. 

      
 

Розділ III 
 

ЛІКВІДАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА 
 

     Стаття 22.   Постанова  про  визнання  боржника  банкрутом  і 
                  відкриття ліквідаційної процедури 
 
     1.  У  випадках,  передбачених цим Законом, господарський суд 

приймає  постанову  про  визнання  боржника  банкрутом і відкриває 
ліквідаційну процедуру. 

     2. Строк  ліквідаційної  процедури   не   може   перевищувати 
дванадцяти місяців. Господарський суд може продовжити цей строк на шість 
місяців, якщо інше не передбачено цим Законом. 

 
     Стаття 23. Наслідки визнання боржника банкрутом 
 
     1. З дня прийняття господарським судом постанови про визнання 

боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури: 
     підприємницька діяльніс ть  банкрута  завершується закінченням 

технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу; 
     строк виконання   всіх   грошових   зобов'язань  банкрута  та 

зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) вважається 
таким, що настав; 

     припиняється нарахування неустойки (штрафу,  пені), процентів та  
інших  економічних  санкцій  по  всіх   видах   заборгованості банкрута; 
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     відомості про  фінансове  становище  банкрута перестають бути 
конфіденційними чи становити комерційну таємницю; 

     укладення угод,  пов'язаних з відчуженням майна  банкрута  чи 
передачею  його  майна  третім  особам,  допускається  в  порядку, 
передбаченому цим розділом; 

     скасовується арешт,  накладений на майно боржника,  визнаного 
банкрутом,  чи  інші  обмеження  щодо  розпорядження майном такого 
боржника.  Накладення  нових  арештів  або  інших  обмежень   щодо 
розпорядження майном банкрута не допускається; 

     вимоги за  зобов'язаннями боржника,  визнаного банкрутом,  що 
виникли  під   час   проведення   процедур   банкрутства,   можуть пред'являтися 
тільки в межах ліквідаційної процедури; 

     виконання зобов'язань    боржника,    визнаного    банкрутом,  
здійснюється у випадках і порядку, передбаченому цим розділом. 

     2. З дня прийняття господарським судом постанови про визнання 
боржника    банкрутом    і   відкриття   ліквідаційної   процедури припиняються  
повноваження  органів   управління   банкрута   щодо управління  банкрутом та 
розпорядження його майном,  якщо цього не було зроблено раніше,  керівник  
банкрута звільняється з  роботи  у зв'язку з банкрутством підприємства,  про що 
робиться запис у його трудовій  книжці,  а  також  припиняються  
повноваження   власника (власників) майна банкрута, якщо цього не було 
зроблено раніше. 

     3. Опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом і 
відкриття  ліквідаційної  процедури  здійснюється  ліквідатором  у офіційних  
друкованих  органах  за  рахунок банкрута у п'ятиденний строк з дня прийняття 
постанови про визнання боржника банкрутом. 

     4. Не дозволяється опублікування або розголошення іншим чином 
відомостей  про  визнання  боржника  банкрутом  до  дня  прийняття 
господарським  судом  постанови  про  визнання боржника банкрутом. 

     5. Відомості про визнання боржника банкрутом і про  відкриття 
ліквідаційної процедури повинні містити: 

     найменування та інші реквізити боржника, визнаного банкрутом; 
     найменування   господарського   суду,   в  провадженні  якого 

знаходиться справа про банкрутство; 
     дату  прийняття  господарським  судом  постанови про визнання 

боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; 
     відомості про ліквідатора (ліквідаційну комісію). 
    
     Стаття 25.  Повноваження  ліквідатора та членів ліквідаційної 
                 комісії 
 
     1. Ліквідатор  з  дня   свого   призначення   здійснює   такі 

повноваження: 
     приймає до  свого  відання майно боржника,  вживає заходів по 

забезпеченню його збереження; 
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     виконує функції  з   управління   та   розпорядження   майном 
банкрута; 

     здійснює інвентаризацію  та  оцінку  майна  банкрута згідно з  
законодавством; 

     аналізує фінансове становище банкрута; 
     виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; 
     очолює ліквідаційну коміс ію та формує ліквідаційну масу; 
     пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення дебіторської 

заборгованості банкруту; 
     має право  отримувати  кредит  для  виплати вихідної допомоги 

працівникам,  що звільняються внаслідок ліквідації банкрута,  який 
відшкодовується в першу чергу згідно з і статтею 31 цього Закону за рахунок  
коштів, одержаних від продажу майна банкрута; 

     з дня визнання боржника банкрутом та відкриття  ліквідаційної 
процедури   повідомляє  працівників  банкрута  про  звільнення  та здійснює 
його  відповідно  до  законодавства  України  про  працю. Виплата   вихідної   
допомоги   звільненим   працівникам  банкрута провадиться  ліквідатором  у  
першу  чергу  за   рахунок   коштів, одержаних  від продажу майна банкрута або 
отриманого для цієї мети кредиту; 

     заявляє в  установленому порядку заперечення по заявлених до 
боржника  вимогах  поточних  кредиторів  за  зобов'язаннями,   які виникли  під  
час  провадження  у  справі  про  банкрутство,  і  є неоплаченими;   

     з підстав,  передбачених частиною  десятою  статті  17  цього Закону, 
подає до господарського суду заяви про визнання недійсними угод  боржника;   

     вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення 
майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; 

     передає у   встановленому  порядку  на  зберігання  документи 
банкрута,  які  відповідно   до   нормативно-правових   документів підлягають 
обов'язковому зберіганню; 

     реалізує майно  банкрута для задоволення вимог,  включених до 
реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; 

     повідомляє про своє  призначення  державний  орган  з  питань 
банкрутства   в   десятиденний   строк  з  дня  прийняття  рішення 
господарським   судом   та   надає   державному  органу  з  питань банкрутства   
інформацію   для  ведення  єдиної  бази  даних  щодо підприємств-банкрутів; 

     здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом. 
     2.  Протягом  п'ятнадцяти  днів з дня призначення ліквідатора 

відповідні    посадові   особи   банкрута   зобов'язані   передати бухгалтерську та 
іншу документацію  банкрута,  печатки  і  штампи, матеріальні та інші цінності 
банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання  зазначених  обов'язків   
відповідні  посадові  особи банкрута несуть відповідальність відповідно до 
законів України.  

     З дня  призначення  ліквідатора  до  нього  переходять  права керівника 
(органів управління) юридичної особи - банкрута. 
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     Ліквідатор (арбітражний    керуючий)   має   право   замовити 
виготовлення дубліката печатки та штампів у разі їх втрати. 

     3. До складу ліквідаційної комісії  включаються  представники 
кредиторів,  фінансових  органів,  а  в  разі необхідності - також представники 
державного органу  у  справах  нагляду  за  страховою діяльністю,  
Антимонопольного комітету України, державного органу з питань банкрутства,  
якщо банкрутом визнано державне підприємство, та представник органів  
місцевого самоврядування. 

     4. Дії   ліквідатора   (ліквідаційної  комісії)  можуть  бути оскаржені   
до   господарського  суду  власником  майна  (органом, уповноваженим 
управляти майном) банкрута;  особою,  яка відповідає за зобов'язаннями 
банкрута; кожним кредитором окремо або комітетом кредиторів;  особою,  яка,   
посилаючись на свої права власника або іншу  підставу,  передбачену   законом   
чи   договором,   оспорює правомірність   віднесення   майнових   активів   або   
коштів  до ліквідаційної маси. 

     5. При здійсненні  своїх  повноважень  ліквідатор  має  право заявити  
вимоги  до  третіх осіб,  які відповідно до законодавства несуть субсидіарну 
відповідальність за зобов'язаннями  боржника  у зв'язку з доведенням його до 
банкрутства.  Розмір зазначених вимог визначається виходячи з  різниці  між   
сумою  вимог  кредиторів  і ліквідаційною масою. 

     Стягнені суми  включаються  в ліквідаційну масу і можуть бути 
використані тільки для  задоволення  вимог  кредиторів  у  порядку черговості,  
встановленої статтею 31 цього Закону. 

 

          Стаття 31. Черговість задоволення вимог кредиторів 
 

     1. Кошти,  одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на 
задоволення вимог кредиторів,  у  порядку,  встановленому  цією статтею: 

     1) у першу чергу задовольняються: 
     а) вимоги, забезпечені заставою; 
     б)  вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати за три  

місяці  роботи, що передують порушенню справи про банкрутство чи 
припиненню трудових відносин у разі  звільнення  працівника  до порушення   
зазначеної   справи,   грошової   компенсації  за  всі невикористані  дні  
щорічної  відпустки  та  додаткової  відпустки працівникам,  які мають дітей,   
право на які виникло протягом двох років,  відпрацьованих до  порушення  
справи  про  банкрутство  чи припинення трудових відносин, інших коштів, 
належних працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата  
часу  простою не  з  вини  працівника,  гарантії  на час виконання державних 
або громадських  обов'язків,  гарантії  і  компенсації  при  службових 
відрядженнях,  гарантії  для  працівників,  що  направляються  для підвищення  
кваліфікації,  гарантії  для  донорів,  гарантії   для працівників,  що 
направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у 
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок  коштів підприємства 
тощо),  право на які виникло протягом трьох останніх місяців до  порушення  
справи  про  банкрутство  чи припинення трудових відносин,  а також вихідної 
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допомоги, належної працівникам у зв'язку з  припиненням  трудових  відносин,   
у  тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;  

     в)  витрати  Фонду  гарантування  вкладів  фізичних  осіб, що пов'язані  
з  набуттям ним прав кредитора щодо банку,  - у розмірі всієї  суми  
відшкодування  за  вкладами  фізичних осіб;  

     г) витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в   
господарському  суді  та  роботою ліквідаційної комісії, у тому числі: 

     витрати на оплату державного мита; 
     витрати заявника  на  публікацію  оголошення  про   порушення справи 

про банкрутство; 
     витрати на   публікацію   в   офіційних   друкованих  органах 

інформації про порядок продажу майна банкрута; 
     витрати на  публікацію  в  засобах  масової  інформації   про 

поновлення  провадження  у  справі  про  банкрутство  у  зв'язку з визнанням 
мирової угоди недійсною; 

     витрати арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого 
санацією,  ліквідатора),  пов'язані  з  утриманням  і  збереженням майнових 
активів банкрута; 

     витрати кредиторів   на   проведення   аудиту,   якщо   аудит 
проводився за рішенням господарського  суду за рахунок їх коштів; 

     витрати на  оплату  праці  арбітражних керуючих (розпорядника 
майна,  керуючого санацією,  ліквідатора) в порядку, передбаченому статтею 27 
цього Закону. 

     Перелічені витрати   відшкодовуються  ліквідаційною  комісією після 
реалізації нею частини  ліквідаційної  маси,  якщо  інше  не передбачено цим 
Законом; 

     2) у  другу  чергу  задовольняються  вимоги,  що  виникли  із  
зобов'язань банкрута перед працівниками підприємства-банкрута  (за винятком   
повернення   внесків   членів  трудового  колективу  до статутного  фонду  
підприємства),  крім вимог, задоволених у першу чергу, зобов'язань, що 
виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю  громадян,  шляхом  
капіталізації  відповідних платежів у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України, а також вимоги громадян  -  довірителів (вкладників) 
довірчих товариств або інших суб'єктів  підприємницької  діяльності, які 
залучали майно (кошти) довірителів  (вкладників);   

     3)  у третю чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків і  
зборів  (обов'язкових  платежів).  Вимоги  центрального  органу виконавчої  
влади,  що  здійснює  управління  державним  резервом;  

     4) у четверту чергу  задовольняються  вимоги  кредиторів,  не 
забезпечені заставою, у тому числі і вимоги кредиторів, що виникли із  
зобов'язань у процедурі  розпорядження  майном  боржника  чи  в процедурі 
санації боржника; 

     5) у  п'яту  чергу  задовольняються  вимоги  щодо  повернення внесків    
членів   трудового   колективу   до   статутного   фонду підприємства; 

     6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги. 
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     2. Вимоги  кожної  наступної  черги  задовольняються  в  міру 
надходження на рахунок коштів від  продажу  майна  банкрута  після повного 
задоволення вимог попередньої черги. 

     3. У  разі недостатності коштів,  одержаних від продажу майна 
банкрута,  для повного задоволення всіх вимог однієї черги  вимоги 
задовольняються   пропорційно  сумі  вимог,  що  належить  кожному 
кредиторові однієї черги. 

     4.  У  разі  відмови  кредитора  від  задоволення  визнаної в  
установленому порядку вимоги ліквідаційна комісія не враховує суму 
грошових вимог цього кредитора. 

     5. Вимоги,  заявлені після закінчення  строку,  встановленого для їх 
подання, не розглядаються і вважаються погашеними. 

     6. Вимоги,  не задоволені за недостатністю майна,  вважаються 
погашеними. 

     7.  У  разі  якщо  господарським  судом  винесено  ухвалу про 
ліквідацію юридичної особи - банкрута,  майно, що залишилося після 
задоволення   вимог   кредиторів,   передається   власникові   або 
уповноваженому   ним  органу,  а  майно  державних  підприємств  -  
відповідному органу приватизації для  наступного  продажу.  Кошти, одержані  
від  продажу  цього  майна,  спрямовуються до Державного бюджету України. 

 
 

Розділ IV 
 

МИРОВА УГОДА 
 

     Стаття 35. Мирова угода та строк її укладення 
 
     1. Під мировою угодою у справі  про  банкрутство  розуміється 

домовленість  між  боржником  і кредиторами стосовно відстрочки та (або)  
розстрочки,  а також прощення (списання) кредиторами  боргів боржника, яка 
оформляється угодою сторін. 

     2. Мирова  угода  може  бути  укладена  на  будь-якій  стадії 
провадження у справі про банкрутство. 

     3. Рішення про укладення мирової угоди від  імені  кредиторів  
приймається  комітетом  кредиторів  більшістю голосів кредиторів - членів   
комітету  та  вважається  прийнятим  за  умови,   що   всі кредитори,   вимоги  
яких  забезпечені  заставою  майна  боржника, висловили письмову згоду на 
укладення мирової угоди. 

     4. Рішення про укладення мирової угоди приймається від  імені 
боржника  керівником  боржника  чи  арбітражним керуючим (керуючим 
санацією,  ліквідатором),  які  виконують   повноваження   органів управління 
та керівника боржника і підписують її. 

     5. Від імені кредиторів мирову угоду підписує голова комітету 
кредиторів. 
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     Стаття 36. Умови укладення мирової угоди 
 
     1. Мирова  угода  може  бути  укладена  тільки  щодо   вимог,  

забезпечених заставою,  вимог другої та наступних черг, визначених статтею 31 
цього Закону. 

     2.  У  разі,  коли  умови  мирової  угоди, укладеної згідно з правилами 
статті  35  цього  Закону,  передбачають  розстрочку  чи відстрочку  або  
прощення  (списання) боргів чи їх частини,  орган стягнення зобов'язаний 
погодитися на задоволення частини  вимог  з податків,  зборів  (обов'язкових 
платежів) на умовах такої мирової угоди   з   метою   забезпечення   
відновлення   платоспроможності підприємства.  При цьому податковий борг,  
який виник у строк,  що передував трьом повним календарним рокам до дня 
подання заяви  про порушення   справи   про   банкрутство   до  господарського  
суду, визнається  безнадійним та списується, а податкові зобов'язання чи 
податковий борг, які виникли у строк протягом трьох останніх перед днем  
подання  заяви  про  порушення  справи  про  банкрутство  до господарського     
суду    календарних    років,    розстрочується (відстрочується) або списується 
на умовах мирової угоди. Зазначену мирову  угоду підписує керівник  
відповідного податкового органу за місцезнаходженням  боржника.   

     3.   Для   конкурсних  кредиторів,  які  не  брали  участі  в голосуванні  
або  проголосували проти укладення мирової угоди,  не можуть бути 
встановлені  умови  гірші,  ніж  для  кредиторів,  які висловили згоду на 
укладення мирової угоди,  вимоги яких віднесені до  однієї  черги.   

 
     Стаття 37. Укладення мирової угоди та набрання нею чинності 
 
     1. Мирова угода укладається у  письмовій  формі  та  підлягає 

затвердженню  господарським  судом,  про  що зазначається в ухвалі 
господарського  суду  про  припинення  провадження  у  справі  про 
банкрутство. 

     2. Мирова  угода  набирає  чинності  з  дня  її  затвердження 
господарським  судом  і  є  обов'язковою  для боржника (банкрута), кредиторів, 
вимоги яких забезпечені заставою, кредиторів другої та наступних черг. 

     3. Одностороння відмова від мирової угоди не допускається. 
     4. Мирова угода має містити положення про: 
     розміри, порядок і строки виконання зобов'язань боржника; 
     відстрочку чи розстрочку або прощення (списання) боргів чи їх 

частини. 
     Крім цього, мирова угода може містити умови про: 
     виконання зобов'язань боржника третіми особами; 
     обмін   вимог   кредиторів   на   активи  боржника  або  його 

корпоративні  права; 
     задоволення вимог   кредиторів   іншими   способами,   що  не 

суперечать закону. 
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     Стаття 38. Розгляд мирової угоди в господарському  суді 
 
     1. Арбітражний керуючий протягом п'яти днів з  дня  укладення 

мирової  угоди  повинен  подати  до  господарського суду заяву про 
затвердження мирової угоди. 

     До заяви про затвердження мирової угоди додаються: 
     текст мирової угоди; 
     протокол засідання  комітету  кредиторів,   на   якому   було прийнято 

рішення про укладення мирової угоди; 
     список  кредиторів  із  зазначенням  поштової  адреси, номера (коду), 

що ідентифікує платника податків, та суми заборгованості; 
     зобов'язання боржника   щодо   відшкодування   усіх   витрат,  

відшкодування  яких передбачено у першу чергу згідно зі статтею 31 цього 
Закону, крім вимог кредиторів, забезпечених заставою; 

     письмові заперечення  кредиторів,  які  не  брали  участі   в голосуванні  
про  укладення  мирової  угоди чи проголосували проти укладення мирової 
угоди, за їх наявності. 

     2.   Про   дату  розгляду  мирової  угоди  господарський  суд 
повідомляє сторони мирової угоди. 

     Господарський  суд зобов'язаний заслухати кожного присутнього на 
засіданні кредитора, у якого виникли заперечення щодо укладення мирової  
угоди,  навіть  якщо на засіданні комітету кредиторів він голосував за 
укладення мирової угоди. 

     3.  Господарський  суд  має  право  відмовити  в затвердженні мирової 
угоди у разі: 

     порушення порядку укладення мирової угоди,  встановленого цим 
Законом; 

     якщо умови мирової угоди суперечать законодавству. 
     4. Про відмову у затвердженні мирової угоди господарський суд 

виносить ухвалу, яка може бути оскаржена у встановленому порядку. 
     У  разі  винесення  господарським  судом ухвали про відмову в 

затвердженні мирової угоди мирова угода вважається неукладеною. 
     5. З дня затвердження  мирової  угоди  боржник  приступає  до 

погашення вимог кредиторів згідно з умовами мирової угоди. 
     6. Затвердження господарським судом мирової угоди є підставою для 

припинення провадження у справі про банкрутство. 
     7.  З  дня  затвердження  господарським  судом  мирової угоди 

припиняються  повноваження  арбітражного  керуючого  (розпорядника майна,  
керуючого санацією, ліквідатора). 

     Керуючий санацією   або   ліквідатор   виконують    обов'язки 
керівника   (органів   управління)   боржника  до  призначення,  в 
установленому порядку, керівника боржника (органів управління). 

     8.   Винесення  господарським  судом  ухвали  про  відмову  у 
затвердженні  мирової угоди не перешкоджає укладенню нової мирової угоди з  
іншими умовами. 
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Розділ V 
 

ПРИПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО 
 
     Стаття 40. Припинення провадження у справі про банкрутство 
     1.  Господарський  суд  припиняє  провадження  у  справі  про 

банкрутство, якщо: 
     1) боржник   не   включений  до  Єдиного  державного  реєстру 

підприємств  та  організацій  України  або  до  Реєстру  суб'єктів  
підприємницької діяльності; 

     2) подано  заяву  про  визнання  банкрутом  ліквідованої  або 
реорганізованої  (крім   реорганізації   у   формі   перетворення) юридичної 
особи; 

     3) у провадженні господарського суду є справа про банкрутство того ж  
боржника; 

     4) затверджено звіт керуючого санацією  боржника  в  порядку,  
передбаченому цим Законом; 

     5) затверджено мирову угоду; 
     6) затверджено  звіт  ліквідатора  в  порядку,  передбаченому статтею 

32 цього Закону; 
     7) боржник виконав усі зобов'язання перед кредиторами; 
     8) кредитори не висунули вимог до  боржника  після  порушення 

провадження у справі про банкрутство за заявою боржника. 
     2. Про   припинення  провадження  у  справі  про  банкрутство 

виноситься   ухвала,  яка  може  бути  оскаржена  у  встановленому порядку. 
     Провадження у справах про банкрутство може бути  припинено  у 

випадках,  передбачених  пунктами  1,  2  та 5 частини першої цієї статті,  на 
всіх стадіях провадження  у  справі  про  банкрутство, тобто як  до,  так  і після 
визнання боржника банкрутом; у випадках, передбачених пунктами 3,  4,  7 і 8,   
- лише до визнання  боржника банкрутом,  а  у  випадку,  передбаченому 
пунктом 6,  - лише після визнання боржника банкрутом.                             
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З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
 

Про товарну біржу 
від 10 грудня 1991 року № 1956-XII 

 
Витяг 

 
Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
     Стаття 1. Правове становище  товарної біржі 
 
     Товарна  біржа  є  організацією,  що  об'єднує  юридичних   і фізичних 

осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльніс ть, і має за мету надання 
послуг в укладенні  біржових  угод,  виявлення товарних цін,   попиту і   
пропозицій  на   товари,      вивчення, упорядкування і полегшення  товарообігу  
і  пов'язаних   з     ним торговельних операцій. 

     Товарна біржа діє  на  основі  самоврядування,  господарської 
самостійності,  є  юридичною  особою,  має  відокремлене    майно, самостійний  
баланс, власні поточні та вкладні (депозитні) рахунки в  банках, печатку із  
своїм найменуванням 

     Товарна біржа не займається комерційним посередництвом  і  не має 
на меті одержання прибутку. 

     Діяльність товарної біржі здійснюється  відповідно  до  цього Закону 
та чинного законодавства  України,  статуту  біржі,  правил біржової торгівлі та 
біржового арбітражу. 

 
     Стаття 2. Основні принципи діяльності товарної біржі 
 
     Товарна біржа здійснює свою діяльніс ть за принципами: 
     рівноправності учасників біржових торгів; 
     застосування вільних (ринкових) цін; 
     публічного проведення біржових торгів. 
 
     Стаття 3. Права товарної біржі 
 
     Товарна біржа має право: 
     встановлювати  відповідно  до  цього  Закону    та    чинного 

законодавства  України  власні  правила   біржової   торгівлі   та біржового  
арбітражу,  які  є  обов'язковими  для  всіх  учасників торгів; 

     створювати підрозділи біржі та  затверджувати  положення  про них; 
     розробляти  з  урахуванням  державних    стандартів    власні стандарти 

і типові контракти; 
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     зупиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо  ціни  біржових угод 
протягом дня відхиляються більше ніж на  визначений  біржовим комітетом 
(радою біржі) розмір; 

     встановлювати вступні та періодичні внески для членів  біржі, плату за 
послуги, що надаються біржею; 

     встановлювати інші грошові збори; 
     встановлювати і стягувати відповідно до статуту  біржі  плату за 

реєстрацію угод на біржі, штрафи та інші санкції  за  порушення статуту біржі 
та біржових правил; 

     засновувати  арбітражні  комісії  для  вирішення  спорів    у 
торговельних угодах; 

     укладати  міжбіржові  угоди  з  іншими  біржами,  мати  своїх 
представників на них, у тому  числі  на  біржах,  розташованих  за межами 
України; 

     вносити в державні органи пропозиції з питань, що  стосуються 
біржової діяльності; 

     видавати біржові бюлетені, довідники та інші  інформаційні  і рекламні 
видання; 

     здійснювати інші функції, передбачені статутом біржі. 
     
 

Розділ II 
 

СТВОРЕННЯ ТОВАРНОЇ БІРЖІ, ПОРЯДОК ЇЇ РЕЄСТРАЦІЇ 
 

     Стаття 5. Загальні умови створення товарної біржі 
 
     Товарна біржа створюється на засадах добровільного об'єднання 

заінтересованих юридичних і фізичних осіб, яким це  не  заборонено чинним 
законодавством. 

     Засновниками і членами товарної біржі не можуть  бути  органи 
державної  влади  та  управління,  а  також   державні    установи (організації), 
що перебувають на державному бюджеті. 

     Заснування  товарної  біржі  здійснюється  шляхом   укладення 
засновниками угоди, яка визначає порядок та принципи її створення, склад 
засновників, їх обов'язки,  розмір і  строки сплати пайових, вступних та 
періодичних внесків. 

     Кожний із засновників сплачує пайовий внесок. 
 
     Стаття 6. Статут товарної біржі 
 
     Товарна біржа діє на підставі  статуту,  який  затверджується 

засновниками біржі. 
     У статуті товарної біржі визначається: 
     найменування та місцезнаходження біржі; 
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     склад засновників; 
     предмет і цілі діяльності біржі; 
     види фондів, що утворюються біржею, та їх розміри; 
     органи  управління  біржею,  порядок    їх    утворення    та 

компетенція, організаційна структура біржі; 
     порядок прийняття у члени біржі та припинення членства; 
     права та  обов'язки  членів  біржі  та  біржі  перед  третіми особами, а 

також членів біржі  перед  біржею  та  біржі  перед  її членами; 
     порядок і умови застосування санкцій; 
     майнова відповідальність членів біржі; 
     порядок припинення біржі. 
     У  статуті  можуть  передбачатися  й  інші   положення,    що 

стосуються створення та діяльності товарної біржі. 
 
     Стаття 7. Державна реєстрація товарної біржі 
 
     Державна реєстрація товарної біржі  здійснюється  в  порядку, 

встановленому для підприємств. 
 
 

Розділ III 
 

ЧЛЕНСТВО У ТОВАРНІЙ БІРЖІ 
 
     Стаття 8. Умови членства у товарній біржі 
 
     Членами товарної біржі є засновники, а також прийняті  до  її складу 

згідно із статутом біржі вітчизняні та іноземні юридичні  і фізичні особи. 
Порядок прийняття  у  члени  біржі  та  вибуття  із складу її членів визначається 
статутом товарної біржі. 

     Вступний  внесок  члена  біржі  має   дорівнювати    вартості 
"біржового місця", що визначається виходячи з попиту та пропозиції на 
"біржове місце".  Особа,  яка  сплатила  пайовий  або  вступний внесок, набуває 
управнення власника щодо "біржового місця" і  може винаймати свої членські 
права,  а  також  продавати  ці  права  за правилами, встановленими біржовим 
комітетом (радою біржі). 

 
Розділ IV 

 
УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЮ БІРЖЕЮ 

 

     Стаття 11. Органи управління товарною біржею 
 

     Вищим органом управління товарної біржі є загальні  збори  її членів. 
     У  період  між  загальними  зборами  членів  товарної   біржі 

управління нею здійснює біржовий комітет (рада біржі). 
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     Контролюючим органом товарної біржі є контрольна  (ревіз ійна)  
комісія. 

     Біржовий  комітет  (рада  біржі)  і  контрольна   (ревізійна) комісія  
обираються  загальними  зборами  членів  товарної  біржі, компетенція  та  
повноваження  комітету  і  комісії   визначаються статутом товарної біржі. 

                                
 

Розділ VI 
 

БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ ТА ПРАВИЛА БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ 
 
     Стаття 15. Біржові операції 
 
     Біржовою операцією визнається угода, що відповідає сукупності 

зазначених нижче умов: 
     а) якщо вона являє собою купівлю-продаж,  поставку  та  обмін 

товарів, допущених до обігу на товарній біржі; 
     б) якщо її учасниками є члени біржі; 
     в) якщо вона подана до реєстрації та зареєстрована  на  біржі не 

пізніше наступного за здійсненням угоди дня. 
     Угоди, зареєстровані на біржі,  не  підлягають  нотаріальному 

посвідченню. 
     Зміст  біржової  угоди  (за  винятком  найменування   товару, кількості,   

ціни,  місця  і  строку   виконання)    не    підлягає розголошенню. Цю 
інформацію може бути  надано  тільки  на письмову вимогу судам,  органам  
прокуратури,  служби  безпеки,  внутрішніх справ   та  аудиторським  
організаціям  у  випадках,  передбачених законодавством  України.   

     Угода вважається укладеною з моменту її реєстрації на біржі. 
     Біржові операції дозволяється здійснювати тільки членам біржі або 

брокерам. 
 
     Стаття 16. Біржові брокери 
 
     Брокери  є  фізичними  особами,  зареєстрованими  на    біржі 

відповідно до її статуту, обов'язки  яких  полягають  у  виконанні доручень 
членів біржі,  яких  вони  представляють, щодо здійснення біржових  операцій  
шляхом  підшукування  контрактів  і    поданні здійснюваних ними операцій 
для реєстрації на біржі. 

     Кількість  брокерів  кожної  товарної   біржі    визначається біржовим 
комітетом  (радою біржі). 

     Брокери  вправі  пересвідчитися  в  наявності    та    якості 
запропонованого  товару,  а  також  у  платоспроможності  покупця,  
пропонувати альтернативні умови контрактів та здійснювати будь-які інші дії,  
що не суперечать інтересам клієнтів. 
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     Брокерам забороняється розголошувати комерційні таємниці щодо 
здійснюваних за їх участю біржових  операцій  клієнтів,  одночасно 
обслуговувати двох або більше клієнтів, інтереси яких суперечать. 

 
     Стаття 17. Правила біржової торгівлі 
 
     Правила біржової торгівлі розробляються відповідно до чинного 

законодавства і є  основним  документом,  що  регламентує  порядок здійснення  
біржових  операцій,  ведення  біржової  торгівлі    та розв'язання спорів з цих 
питань. 

     Правила біржової торгівлі затверджуються  загальними  зборами 
членів товарної біржі або органом, ними уповноваженим. 

     У правилах біржової торгівлі визначається: 
     строк та місце проведення біржових операцій; 
     склад  учасників  біржових  торгів  і  сукупність  вимог,  що ставляться 

до них; 
     порядок здійснення та реєстрації біржових операцій; 
     порядок визначення та розмір плати за користування послугами біржі; 
     відповідальніс ть  учасників  та    працівників    біржі    за невиконання 

або неналежне виконання правил біржової торгівлі; 
     інші положення, встановлені органами управління біржі. 
     На товарній біржі забороняються: 
     купівля-продаж    товарів    (контрактів)    однією    особою 

безпосередньо або через підставних осіб з метою впливу на динаміку цін; 
     будь-які погоджені дії учасників біржової торгівлі, які мають своєю 

метою або можуть призвести до  зміни  чи  фіксації  поточних біржових цін; 
     поширення неправдивих  відомостей,  що  можуть  призвести  до 

штучної зміни кон'юнктури. 
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ЗАКОН УКРАЇНИ 
 

Про оренду державного та комунального майна 
Від 10 квітня 1992 року № 2269-XII 

 
Витяг 

 
     Стаття 1. Завдання Закону 
 
     1. Цей Закон регулює: 
     організаційні  відносини,  пов'язані  з  передачею  в  оренду майна   

державних   підприємств   та   організацій,   підприємств, заснованих  на  майні,   
що належить Автономній Республіці Крим або перебуває  у  комунальній  
власності  (далі  -  підприємства),  їх структурних підрозділів;  

     майнові відносини  між  орендодавцями  та   орендарями   щодо 
господарського використання державного майна,  майна,  що належить 
Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності. 

     2.  Відносини  оренди  рухомого та нерухомого майна, об'єктів  
майнового   комплексу   Національної   академії  наук  України  та галузевих  
академій  наук  регулюються  цим  Законом з урахуванням особливостей,    
передбачених   Законом  України  "Про  особливості правового  режиму  
майнового  комплексу Національної академії наук України  та  галузевих  
академій  наук"   

     3. Відносини    оренди    рухомого   та   нерухомого   майна,  
закріпленого за військовими частинами,  закладами,  установами  та 
організаціями Збройних  Сил  України та інших утворених відповідно до 
законів України військових формувань,  які ведуть його облік  у спеціальному 
порядку,   регулюються   цим  Законом  з  урахуванням особливостей,  
передбачених  Законом  України   "Про   господарську діяльніс ть  у  Збройних  
Силах  України"   

     4. Оренда   майна  інших  форм  власності  може  регулюватися 
положеннями цього Закону,  якщо інше не передбачено законодавством та 
договором оренди. 

     Оренда  майна  інших  форм  власності регулюється положеннями 
цього Закону,  якщо орендарями є  державні  підприємства,  в  тому числі   
Українське   державне   підприємство   поштового   зв'язку "Укрпошта".   

 
     Стаття 2. Оренда 
 
     1.   Орендою   є   засноване   на  договорі  строкове  платне 

користування   майном,   необхідним   орендареві   для  здійснення 
підприємницької та іншої діяльності. 

     2.  Державну  політику  у  сфері  оренди  здійснюють: Кабінет 
Міністрів України,  а також Фонд державного  майна  України,  його 
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регіональні  відділення та представництва - щодо державного майна; органи,  
уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, - щодо  майна,  
яке  належить  Автономній  Республіці  Крим;  органи місцевого 
самоврядування - щодо майна, яке перебуває в комунальній власності.   

      
     Стаття 4. Об'єкти оренди 
 
     1. Об'єктами оренди за цим Законом є: 
     цілісні  майнові  комплекси   підприємств,   їх   структурних 

підрозділів   (філій,   цехів,   дільниць).   Цілісним    майновим комплексом є 
господарський об'єкт з завершеним циклом  виробництва продукції (робіт,  
послуг), з наданою йому земельною  ділянкою,  на якій  він  розміщений,   
автономними   інженерними   комунікаціями, системою енергопостачання. У 
разі  виділення  цілісного  майнового комплексу   структурного   підрозділу   
підприємства   складається розподільчий баланс. 

     Грошові кошти та цінні папери з урахуванням  дебіторської  та 
кредиторської  заборгованості  орендодавець  надає  орендареві  на умовах  
кредиту  за  ставкою  рефінансування  Національного  банку України,   а   інші   
оборотні  матеріальні  засоби  викуповуються орендарем.  Порядок  викупу  
оборотних  матеріальних  засобів   та використання  грошових  коштів,  
одержаних від їх викупу,  а також грошових коштів,  наданих орендареві на 
умовах кредиту  відповідно до цієї статті, визначаються Кабінетом Міністрів  
України; 

     нерухоме  майно (будівлі, споруди, приміщення) та інше окреме 
індивідуально  визначене  майно  підприємств;   

     майно, що   не  увійшло  до  статутних  фондів  господарських 
товариств,  створених  у  процесі  приватизації  (корпоратизації).  

     2. Не можуть бути об'єктами оренди: 
     цілісні майнові    комплекси    державних   підприємств,   їх 

структурних підрозділів (філій,  цехів,  дільниць),  що здійснюють діяльність,   
передбачену  частиною  першою статті 4 Закону України "Про 
підприємництво"; 

     цілісні майнові комплекси  казенних  підприємств;   
     цілісні майнові  комплекси  структурних  підрозділів  (філій, цехів,  

дільниць) казенних підприємств,  що здійснюють  діяльність, передбачену 
частиною   першою   статті   4   Закону  України  "Про підприємництво";   

     об'єкти державної  власності,  що   мають   загальнодержавне значення 
і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону 
України  "Про  приватизацію  державного     майна",  а також об'єкти, включені 
до переліку об'єктів права державної власності,  що не підлягають приватизації,  
затвердженого Законом  України  "Про перелік об'єктів права державної 
власності, що   не  підлягають  приватизації"  ,  які  випускають підакцизну  
продукцію.   

     3. Законодавчими  актами  України може бути доповнено перелік  
підприємств, майнові  комплекси  яких  не  можуть  бути  об'єктами оренди.  
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     Стаття 5. Орендодавці 
 
     Орендодавцями є: 
     Фонд державного майна України, його регіональні відділення та 

представництва - щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх 
структурних  підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло  
до  статутних фондів господарських товариств, створених у процесі  
приватизації  (корпоратизації), що є державною власністю, крім  майна,  що  
належить  до  майнового  комплексу  Національної академії  наук  України та 
галузевих академій наук; 

     органи,  уповноважені  Верховною  Радою Автономної Республіки 
Крим та органами місцевого самоврядування управляти майном, - щодо 
цілісних майнових    комплексів    підприємств,   їх   структурних підрозділів  та  
нерухомого   майна,   яке   відповідно   належить Автономній Республіці Крим 
або перебуває у комунальній власності;  

     підприємства  - щодо окремого індивідуально визначеного майна та 
нерухомого майна, загальна площа яких не перевищує 200 кв. м на одне  
підприємство,  а  з  дозволу  органів,  зазначених в абзацах другому   та  третьому  
цієї  статті,  -  також  щодо  структурних підрозділів  підприємств  (філій,  цехів,  
дільниць) та нерухомого майна,  що перевищує площу 200 кв. м.  

 
     Стаття 6. Орендарі 
 
     1. Орендарями  згідно  з цим Законом можуть бути господарські 

товариства, створені  членами  трудового  колективу  підприємства, його 
структурного підрозділу, інші  юридичні  особи  та  громадяни України, фізичні 
та юридичні особи  іноземних  держав,  міжнародні організації та особи без   
громадянства.   

     Фізична  особа,  яка  бажає укласти договір оренди державного майна з  
метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення  
договору   зобов'язана   зареєструватись   як   суб'єкт підприємницької 
діяльності. 

     2. Особливості оренди майна  для  здійснення  підприємницької та 
іншої діяльності громадянами та  юридичними  особами  іноземних держав та 
особами  без  громадянства  визначаються  законодавством України. 

 
     Стаття 10. Істотні умови договору оренди 
 
     1. Істотними умовами договору оренди є: 
     об'єкт оренди  (склад  і  вартість  майна  з  урахуванням  її індексації); 
     термін, на  який  укладається  договір  оренди; 
     орендна плата  з урахуванням її індексації; 
     порядок використання  амортизаційних   відрахувань; 
     відновлення орендованого  майна  та  умови  його  повернення; 
     виконання зобов'язань; 
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     забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (штраф, пеня), порука,  
завдаток,  гарантія  тощо;   

     порядок  здійснення  орендодавцем  контролю за станом об'єкта оренди;   
     відповідальніс ть сторін; 
     страхування орендарем взятого ним в оренду майна; 
     обов'язки   сторін   щодо   забезпечення   пожежної   безпеки 

орендованого   майна.        
     2.  Укладений  сторонами  договір  оренди  в частині істотних умов  

повинен  відповідати  типовому  договору оренди відповідного майна.  Типові  
договори  оренди  державного  майна  розробляє   і затверджує  Фонд 
державного майна України,  типові договори оренди майна,  що належить 
Автономній Республіці  Крим  або  перебуває  у комунальній   власності,  
затверджують  відповідно  Верховна  Рада Автономної  Республіки  Крим  та  
органи місцевого самоврядування. 

     3. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші 
умови. 

     4. Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору і   у   
випадках,   коли   після   його  укладення  (приведення  у відповідніс ть з цим 
Законом) законодавством  встановлено  правила, які погіршують становище 
орендаря. 

     5. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов чи 
розірвання договору оренди.      

 
     Стаття 19. Орендна плата 
 
     1. Орендар  за користування об'єктом оренди  вносить  орендну плату  

незалежно  від  наслідків  господарської діяльності.  Річна орендна  плата  за  
користування  цілісним   майновим   комплексом підприємства,  його  
структурним  підрозділом не може перевищувати десяти відсотків вартості 
орендованого майна.  У  разі  визначення орендаря   на   конкурсних  засадах  
умовами  конкурсу  може  бути передбачено більший розмір орендної плати. 

     2.  Методика  розрахунку  пропорції розподілу між відповідним 
бюджетом,    орендодавцем    і   балансоутримувачем   та   порядок використання  
орендної  плати  визначаються:  Кабінетом  Міністрів України  -  для  об'єктів,  
що  перебувають у державній власності; органами,  уповноваженими  Верховною  
Радою  Автономної Республіки Крим,  -  для  об'єктів,  що  належать Автономній 
Республіці Крим; органами місцевого самоврядування - для об'єктів, що 
перебувають у комунальній власності. 

     3. Строки внесення орендної плати визначаються у договорі. 
     4.  Орендарям  збиткових  підприємств,  а  також об'єктів, що мають  

важливе  соціальне  значення,  орендодавець  може  надавати пільги  щодо  
орендної плати. Порядок визначення таких підприємств (об'єктів),  а  також  
умови  надання  цих  пільг  встановлюються: Кабінетом  Міністрів  України  -  
для  підприємств  (об'єктів), що перебувають   у   державній  власності;  
органами,  уповноваженими Верховною  Радою  Автономної  Республіки  Крим,  
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- для підприємств (об'єктів),  що  належать  Автономній  Республіці  Крим;  
органами місцевого   самоврядування   -   для  підприємств  (об'єктів),  що 
перебувають  у комунальній власності. 

     5. Фонд державного майна України, його регіональні відділення та    
представництва   використовують   отриману   відповідно   до законодавства  
частину орендної плати для виконання організаційних функцій  орендодавця.   

     Державні   підприємства   (крім   тих,   щодо  яких  прийнято рішення  
про  приватизацію)  мають  право  використовувати орендну плату,  одержану   
від   переданого   ними   в   оренду     окремо індивідуально  визначеного  майна,  
на поповнення власних обігових коштів. 

     6. Стягнення  заборгованості по орендній платі провадиться  в  
безспірному  порядку  на  підставі  виконавчого  напису нотаріуса.  
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З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
 

Про інвестиційну діяльність 
від 18 вересня 1991 року № 1560-XII 

 
 

Витяг 
 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
     Стаття 1. Інвестиції 
 
     Інвестиціями  є  всі  види  майнових    та    інтелектуальних цінностей,  

що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в  
результаті якої  створюється  прибуток  (доход)  або досягається соціальний 
ефект. 

     Такими цінностями можуть бути: 
     кошти, цільові банківські вклади, паї, акції  та  інші  цінні папери; 
     рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди,  устаткування  та інші 

матеріальні цінності); 
     майнові  права  інтелектуальної  власності; 
     сукупність технічних,  технологічних,  комерційних  та  інших знань,  

оформлених у вигляді  технічної  документації,  навиків  та виробничого 
досвіду, необхідних для  організації  того  чи  іншого виду виробництва, але не 
запатентованих ("ноу-хау"); 

     права  користування  землею,  водою,  ресурсами,   будинками,  
спорудами, обладнанням, а також інші майнові права; 

     інші цінності. 
     Інвестиції  у  відтворення  основних  фондів  і  на   приріст 

матеріально-виробничих запасів здійснюються  у  формі  капітальних вкладень. 
 
     Стаття 2. Інвестиційна діяльніс ть 
 
     1. Інвестиційною  діяльніс тю  є  сукупність  практичних  дій громадян,  

юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. 
     2. Інвестиційна діяльність здійснюється на основі: 
     інвестування,   здійснюваного    громадянами,    недержавними 

підприємствами,    господарськими    асоціаціями,    спілками    і товариствами,  
а також громадськими  і  релігійними  організаціями, іншими юридичними 
особами, заснованими на колективній власності; 

     державного  інвестування,  здійснюваного  органами  влади   і 
управління  України,  Кримської  АРСР,  місцевих   Рад    народних депутатів за  
рахунок  коштів  бюджетів,  позабюджетних  фондів  і позичкових коштів, а 
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також державними підприємствами і  установами за рахунок власних і 
позичкових коштів; 

     іноземного    інвестування,    здійснюваного       іноземними 
громадянами, юридичними особами та державами; 

     спільного    інвестування,   здійснюваного   громадянами   та 
юридичними  особами  України,  іноземних  держав.   

 

     Стаття 3. Інноваційна діяльність 
 

     1.  Інноваційна  діяльніс ть  як  одна  із  форм інвестиційної діяльності    
здійснюється    з   метою   впровадження   досягнень науково-технічного  
прогресу  у  виробництво і соціальну сферу, що включає: 

     випуск  і  розповсюдження  принципово  нових  видів техніки і 
технології; 

     прогресивні міжгалузеві структурні зрушення; 
     реалізацію  довгострокових  науково-технічних    програм    з 

великими строками окупності витрат; 
     фінансування  фундаментальних  досліджень   для    здійснення 

якісних змін у стані продуктивних сил; 
     розробку і впровадження нової, ресурсозберігаючої технології,  

призначеної для поліпшення соціального і екологічного становища. 
 
     Стаття 4. Об'єкти інвестиційної діяльності 
 
     Об'єктами  інвестиційної  діяльності  можуть  бути   будь-яке майно, в  

тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх  галузях та сферах народного 
господарства, цінні  папери,  цільові  грошові вклади, науково-технічна 
продукція, інтелектуальні цінності,  інші об'єкти власності, а також майнові 
права. 

     Забороняється   інвестування   в   об'єкти,    створення    і використання  
яких  не  відповідає  вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних,   екологічних,    
архітектурних   та    інших    норм, встановлених  законодавством  України,  а  
також  порушує права та інтереси громадян,  юридичних  осіб  і  держави,  що  
охороняються законом. 

      
     Стаття 5. Суб'єкти інвестиційної діяльності 
      
     1.   Суб'єктами   (інвесторами  і  учасниками)  інвестиційної діяльності  

можуть  бути  громадяни  і  юридичні  особи України та іноземних  держав,  а  
також  держави. 

 
     2.  Інвестори  -  суб'єкти  інвестиційної  діяльності,    які приймають 

рішення про вкладення власних,  позичкових  і  залучених майнових та 
інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування. 
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     Інвестори можуть виступати  в  ролі  вкладників,  кредиторів,  
покупців,  а  також  виконувати  функції    будь-якого    учасника інвестиційної 
діяльності. 

     3.  Учасниками інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та  
юридичні  особи  України,  інших  держав,   які   забезпечують реалізацію  
інвестицій  як  виконавці  замовлень  або  на підставі доручення інвестора. 

      
 

II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
     Стаття 7. Права суб'єктів інвестиційної діяльності 
 
     1.  Всі  суб'єкти інвестиційної діяльності незалежно від форм власності 

та господарювання  мають  рівні  права  щодо  здійснення інвестиційної  
діяльності,  якщо інше не передбачено законодавчими актами  України. 

     Розміщення  інвестицій  у  будь-яких  об'єктах,  крім    тих,  
інвестування в які заборонено або  обмежено  цим  Законом,  іншими актами  
законодавства  України,  визнається  невід'ємним    правом інвестора і 
охороняється законом. 

     2.  Інвестор самостійно визначає цілі, напрями, види й обсяги 
інвестицій,  залучає  для  їх  реалізації  на  договірній   основі будь-яких 
учасників інвестиційної діяльності, у тому числі  шляхом організації конкурсів і 
торгів. 

     3. За рішенням  інвестора  права  володіння,  користування  і 
розпорядження  інвестиціями,  а  також  результатами їх здійснення можуть 
бути  передані  іншим  громадянам  та  юридичним  особам  у порядку, 
встановленому законом. Взаємовідносини при такій передачі прав регулюються 
ними самостійно на основі договорів. 

     4. Для інвестування можуть бути залучені  фінансові  кошти  у вигляді 
кредитів, випуску в установленому  законодавством  порядку цінних паперів і 
позик. 

     Майно інвестора може бути використано  ним  для  забезпечення його 
зобов'язань. У заставу приймається  тільки  таке  майно,  яке перебуває у 
власності позичальника  або  належить  йому  на  праві повного  господарського  
відання,  якщо  інше    не    передбачено законодавчими  актами  України.   
Заставлене  майно  при  порушенні заставних зобов'язань може бути 
реалізовано відповідно до  чинного законодавства. 

     5.  Інвестор  має    право    володіти,    користуватися    і 
розпоряджатися об'єктами  та  результатами  інвестицій,  включаючи 
реінвестиції  та  торговельні  операції  на  території    України, відповідно до 
законодавчих актів України. 

     Для  державних  підприємств,  що  виступають  інвесторами  за 
межами України та яким відкрито іпотечний  кредит,  встановлюється гарантія 
по цих інвестиціях з боку держави. 
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        6. Інвестор має право на придбання необхідного йому  майна  у 
громадян і юридичних осіб безпосередньо або через посередників  за цінами і 
на умовах, що визначаються за домовленістю  сторін,  якщо це не суперечить 
законодавству України, без обмеження за обсягом і номенклатурою. 

                                                   
    Стаття 8. Обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльності 
                                                   
     1. Інвестор у випадках і порядку, встановлених законодавством 

України, зобов'язаний: 
     подати фінансовим органам декларацію  про  обсяги  і  джерела 

здійснюваних ним інвестицій; 
     одержати  необхідний  дозвіл  або   узгодження    відповідних 

державних органів та спеціальних служб на капітальне будівництво; 
     одержати  позитивний    комплексний    висновок     державної 

експертизи  щодо  додержання в інвестиційних програмах та проектах 
будівництва діючих нормативів з питань санітарного і  епідемічного 
благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної 
безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності будинків і споруд, а 
також архітектурних вимог.  

     2. Суб'єкти інвестиційної діяльності зобов'язані: 
     додержувати державних норм і стандартів, порядок встановлення яких 

визначається законодавством України; 
     виконувати  вимоги  державних  органів  і  посадових осіб, що 

пред'являються в межах їх компетенції; 
     подавати в установленому порядку бухгалтерську і  статистичну 

звітність; 
     не  допускати недобросовісної конкуренції і виконувати вимоги 

законодавства  про  захист економічної конкуренції;  
     сплачувати податки, збори (обов'язкові платежі) в розмірах та у  

порядку,  визначених законами України. 
     3. Для виконання  спеціальних  видів  робіт,  які  потребують 

відповідної атестації виконавця, учасники інвестиційної діяльності зобов'язані 
одержати ліцензію. Перелік таких робіт та  порядок  їх ліцензування 
встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

                       
      

III. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
           
     Стаття 11. Цілі державного регулювання інвестиційної 
                діяльності 
                 
     Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється  з метою  

реалізації  економічної,  науково-технічної  і   соціальної політики. Воно 
визначається показниками економічного і соціального розвитку України,   
республіканськими  і  регіональними  програмами розвитку народного  
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господарства,  республіканськими  і  місцевими бюджетами, передбачуваними в 
них обсягами державного  фінансування інвестиційної  діяльності. 

     При   цьому   створюються   пільгові   умови  інвесторам,  що 
здійснюють  інвестиційну  діяльність  у  найбільш   важливих   для задоволення  
суспільних  потреб  напрямах,  насамперед  соціальній сфері,  технічному  і  
технологічному  вдосконаленні  виробництва, створенні   нових  робочих  місць  
для  громадян,  які  потребують соціального   захисту,  впровадженні  
відкриттів  і  винаходів,  в агропромисловому   комплексі,   в  реалізації  
програм  ліквідації наслідків   Чорнобильської   аварії,   у  виробництві  
будівельних матеріалів,  в  галузі  освіти,  культури,  охорони  навколишнього 
середовища  і  здоров'я.   

                                                      
     Стаття 12. Форми державного регулювання інвестиційної 
                діяльності 
                 
     1.  Державне  регулювання  інвестиційної  діяльності  включає 

управління  державними  інвестиціями,  а  також  регулювання  умов  
інвестиційної  діяльності  і  контроль  за  її  здійсненням  усіма інвесторами та 
учасниками інвестиційної діяльності. 

     2.   Управління    державними    інвестиціями    здійснюється 
республіканськими  і  місцевими  органами  державної    влади    й управління 
та включає  планування,  визначення  умов  і  виконання конкретних дій по 
інвестуванню бюджетних і позабюджетних коштів. 

     3. Регулювання  умов  інвестиційної  діяльності  здійснюється шляхом: 
     подання фінансової  допомоги  у  вигляді  дотацій,  субсидій,  

субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів,  галузей, 
виробництв; 

     державних норм та стандартів; 
     заходів  щодо  розвитку та захисту  економічної  конкуренції; 
     роздержавлення і приватизації власності; 
     визначення  умов  користування  землею,  водою   та    іншими 

природними ресурсами; 
     політики ціноутворення; 
     проведення  державної  експертизи  інвестиційних  програм  та 

проектів будівництва; 
     інших заходів. 
                                              
     Стаття 15. Державна експертиза інвестицій 
 
     1. Обов'язковій  державній  експертизі   у   повному   обсязі підлягають   

інвестиційні  програми  та  проекти  будівництва,  що здійснюються із   
залученням  коштів  Державного  бюджету  України, бюджету  Автономної  
Республіки Крим,  місцевих бюджетів,  а також коштів державних підприємств, 
установ та організацій. Інвестиційні програми та проекти будівництва,  що 
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здійснюються за рахунок інших джерел  фінансування,  підлягають  експертизі  
згідно  з  частиною першою статті 8 цього Закону. 

     Державна експертиза   інвестиційних   програм   і    проектів  
будівництва   виконується   комплексно  спеціалізованою  державною 
організацією,  яка утворюється  і  діє  у  порядку,  встановленому Кабінетом   
Міністрів   України.   Порядок   проведення  державної експертизи   
інвестиційних   програм   і   проектів    будівництва визначається Кабінетом 
Міністрів України.  

     2.  У  разі  необхідності  експертиза  окремих  інвестиційних проектів  і  
програм  може  здійснюватись  експертними  комісіями, створюваними 
Верховною Радою України. 
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З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
 

Про захист іноземних інвестицій на Україні 
 

     Стаття  1.  Інвестиції,  прибутки,  законні права та інтереси іноземних 
інвесторів на території України захищаються її законами. 
 
     Стаття 2. Іноземні інвестори мають дотримувати  законодавства України  та  
не  завдавати  шкоди  її  державним,  соціальним   та економічним інтересам. 
 
     Стаття 3. Держава не може реквізувати іноземні інвестиції  за винятком 
випадків стихійного лиха,  аварій,  епідемій,  епізоотій. Рішення  про  
реквізицію  іноземних  інвестицій  приймає   Кабінет Міністрів України.  
Компенсація, що  виплачується  в  цих  випадках іноземному інвестору, має 
бути адекватною та ефективною. 
 
     Стаття 4. Іноземним інвесторам гарантується перерахування  за кордон їх 
прибутків та  інших  сум  як  в  карбованцях,  так  і  в іноземній валюті, що 
отримані на законних підставах. 
 
     Стаття 5. Іноземні інвестори можуть реінвестувати прибутки на території 
України. 
 
     Стаття 6. Іноземні інвестори сплачують  податки,  встановлені 
законодавством України. 
 
     Стаття 7. Кабінету Міністрів України до 17 вересня 1991  року підготувати 
та внести  у  Верховну  Раду  України  пропозиції  про перелік видів діяльності,  
які здійснюються іноземними  інвесторами за  спеціальним  дозволом   
(ліцензією)    та    порядок    такого ліцензування. 
 
 
 Голова Верховної Ради України                         Л.КРАВЧУК 
 
 м. Київ, 10 вересня 1991 року 
        N 1540а-XII 
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З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
 

Про Антимонопольний комітет України 
від 26 листопада 1993 року № 3659-XII 

 
Витяг 

 
 

ГЛАВА I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
     Стаття 1. Антимонопольний комітет України 
 
     Антимонопольний   комітет  України  є  державним  органом  із  

спеціальним   статусом,  метою  діяльності  якого  є  забезпечення державного 
захисту конкуренції у підприємницькій діяльності. 

     Особливості  спеціального  статусу  Антимонопольного комітету 
України  обумовлюються  його завданнями та повноваженнями,  в тому числі 
роллю у формуванні конкурентної  політики,  та  визначаються цим Законом,  
іншими актами законодавства і полягають,  зокрема, в особливому    порядку    
призначення    та    звільнення    Голови Антимонопольного  комітету  України,   
його заступників,  державних уповноважених    Антимонопольного    комітету    
України,    голів територіальних  відділень  Антимонопольного  комітету  
України,  у спеціальних  процесуальних  засадах  діяльності   
Антимонопольного комітету України, наданні соціальних гарантій, охороні 
особистих і майнових прав працівників  Антимонопольного  комітету  України  
на рівні  з  працівниками  правоохоронних  органів,  в  умовах оплати праці.   

 
     Стаття 2. Підконтрольність та підзвітність Антимонопольного 
               комітету України 
 
     Антимонопольний комітет  України  підконтрольний   Президенту 

України та підзвітний Верховній Раді України. 
     Антимонопольний комітет  України щорічно подає Верховній Раді 

України звіт про свою діяльність. 
 
     Стаття 3. Завдання Антимонопольного комітету України 
 
     Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у 

формуванні та реалізації конкурентної політики в частині: 
     1) здійснення     державного    контролю    за    дотриманням 

законодавства  про  захист  економічної  конкуренції  на   засадах рівності 
суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів,   
запобігання,   виявлення   і   припинення   порушень законодавства про захист 
економічної конкуренції; 
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     2) контролю  за  концентрацією,  узгодженими  діями суб'єктів  
господарювання  та  регулюванням  цін  (тарифів)  на  товари,   що 
виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій; 

     3) сприяння розвитку добросовісної конкуренції; 
     4) методичного  забезпечення  застосування  законодавства про захист 

економічної конкуренції 
 
     Стаття 4. Основні принципи діяльності Антимонопольного 
               комітету України 
 
     Антимонопольний комітет  України  будує  свою  діяльність  на 

принципах: 
     - законності; 
     - гласності; 
     -   захисту  конкуренції  на  засадах  рівності  фізичних  та юридичних  

осіб  перед  законом  та  пріоритету  прав  споживачів. 
 
      
ГЛАВА II. СТРУКТУРА, КОМПЕТЕНЦІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 
 
     Стаття 6. Система органів Антимонопольного 
               комітету України 
 
     Антимонопольний комітет України утворюється у  складі  Голови та  

десяти  державних  уповноважених. 
     З  числа  державних  уповноважених  призначаються  два перших 

заступники  та  три  заступники  Голови  Антимонопольного комітету України.   
     Антимонопольний комітет    України    утворює   територіальні 

відділення. 
     Один  з  державних  уповноважених  Антимонопольного  комітету 

України   за   посадою   є   також   головою  Київського  міського 
територіального   відділення  Антимонопольного  комітету  України. 

     Антимонопольний комітет    України   і   його   територіальні 
відділення становлять систему  органів  Антимонопольного  комітету України,  
яку очолює Голова Комітету. 

     Антимонопольний    комітет    України,   його   територіальні 
відділення   є   юридичними  особами,  мають  поточні  та  вкладні (депозитні)   
рахунки  в  установах  банку,  печатки із зображенням Державного  герба 
України та своїм найменуванням. 

     Антимонопольний   комітет  України,  адміністративні  колегії 
Антимонопольного   комітету   України,    державні    уповноважені 
Антимонопольного   комітету   України,   адміністративні   колегії 
територіальних  відділень  Антимонопольного  комітету  України   є органами  
Антимонопольного  комітету України. 
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     Стаття 7. Повноваження Антимонопольного комітету України 
 
     У сфері  здійснення контролю за дотриманням законодавства про 

захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має такі 
повноваження: 

     1) розглядати  заяви і справи про порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції та проводити розслідування за  цими заявами і 
справами; 

     2) приймати передбачені законодавством про захист економічної 
конкуренції  розпорядження  та  рішення  за  заявами  і  справами, перевіряти  
та  переглядати  рішення у справах,  надавати висновки щодо кваліфікації  дій  
відповідно  до  законодавства  про  захист економічної конкуренції; 

     3) розглядати   справи  про  адміністративні  правопорушення,  
приймати постанови та перевіряти їх законність та обґрунтованіс ть; 

     4) перевіряти  суб'єкти  господарювання,  об'єднання,  органи влади,       
органи      місцевого      самоврядування,      органи адміністративно-
господарського   управління   та   контролю   щодо дотримання   ними   вимог   
законодавства  про  захист  економічної конкуренції та  під  час  проведення  
розслідувань  за  заявами  і справами   про  порушення  законодавства  про  
захист  економічної конкуренції; 

     5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства  про захист  
економічної  конкуренції,  проведенні перевірки та в інших передбачених   
законом    випадках    вимагати    від    суб'єктів господарювання,   об'єднань,   
органів  влади,  органів  місцевого самоврядування,  органів адміністративно-
господарського управління та  контролю,  їх посадових осіб і працівників,  
інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим 
доступом; 

     6) призначати  експертизу  та  експерта  з  числа  осіб,  які володіють 
необхідними знаннями для надання експертного висновку; 

     7) у  випадках  та порядку,  передбачених законом,  проводити огляд  
службових  приміщень  та  транспортних  засобів   суб'єктів господарювання  -  
юридичних осіб,  вилучати або накладати арешт на предмети,  документи чи 
інші носії  інформації,  які  можуть  бути доказами   або   джерелом   доказів  у  
справі  незалежно  від  їх місцезнаходження; 

     8) у разі перешкоджання працівникам Антимонопольного комітету 
України у виконанні ними повноважень, передбачених пунктами 4, 5 і 7 цієї 
частини,  залучати працівників органів внутрішніх справ для застосування   
заходів,   передбачених   законом,   для  подолання перешкод; 

     9) залучати працівників органів внутрішніх справ,  митних  та інших  
правоохоронних органів для забезпечення проведення розгляду справи  про  
порушення  законодавства   про   захист   економічної конкуренції, зокрема в 
разі проведення розслідування; 

     10) залучати  до  проведення  перевірок  спеціаліс тів органів державної 
влади,  органів місцевого  самоврядування,  підприємств, установ,  організацій  
за погодженням з їх керівниками,  депутатів місцевих рад за їх згодою; 
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     11) проводити дослідження  ринку,  визначати  межі  товарного ринку,   
а  також  становище,  в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів  
господарювання на цьому  ринку  та  приймати  відповідні рішення 
(розпорядження); 

     12) визначати   наявність   або   відсутність   контролю  між суб'єктами  
господарювання  або  їх  частинами  та   склад   групи суб'єктів  
господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання; 

     13) вносити  до  органів виконавчої влади,  органів місцевого 
самоврядування обов'язкові для розгляду  подання  щодо  анулювання ліцензій,   
припинення операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю  
суб'єктів  господарювання,  у  разі   порушення   ними законодавства про захист 
економічної конкуренції; 

     14) надавати  обов'язкові  для  розгляду рекомендації органам влади,      
органам     місцевого      самоврядування,      органам адміністративно-
господарського  управління та контролю,  суб'єктам господарювання,  
об'єднанням щодо припинення дій або бездіяльності, які  містять  ознаки 
порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення 
причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють; 

     15) звертатися  до  суду  з  позовами,  заявами  і скаргами у зв'язку із  
застосуванням  законодавства  про  захист  економічної конкуренції,  а  також  
із  запитами  щодо  надання інформації про судові  справи,  що  розглядаються  
цими  судами   відповідно   до законодавства про захист економічної 
конкуренції; 

     16) звертатись  та  одержувати від компетентних органів інших держав  
необхідну інформацію для здійснення своїх повноважень; 

     17) надавати компетентним органам інших держав  інформацію  у 
випадках та порядку, передбачених законом; 

 
     18) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про 

захист економічної конкуренції. 
     У сфері   здійснення   контролю   за    узгодженими    діями,  

концентрацією    Антимонопольний    комітет   України   має   такі 
повноваження: 

     1) розглядати заяви і справи  про  надання  дозволу,  надання 
висновків,   попередніх   висновків   стосовно   узгоджених   дій, концентрації,  
проводити дослідження за цими заявами і справами; 

     2) приймати передбачені законодавством про захист економічної 
конкуренції  розпорядження  та  рішення  за заявами і справами про надання 
дозволу на узгоджені дії, концентрацію, надавати висновки, попередні 
висновки стосовно узгоджених дій, концентрації, висновки щодо кваліфікації  
дій  відповідно  до  законодавства  про  захист економічної конкуренції; 

     3) переглядати,   перевіряти   рішення,   прийняті   органами 
Антимонопольного комітету України в межах компетенції; 

     4) дозволяти або забороняти узгоджені дії, концентрацію; 
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     5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства  про захист  
економічної  конкуренції,  проведенні перевірки та в інших передбачених   
законом    випадках    вимагати    від    суб'єктів господарювання,   об'єднань,   
органів  влади,  органів  місцевого самоврядування,  органів адміністративно-
господарського управління та  контролю,  їх посадових осіб і працівників,  
інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим 
доступом; 

     6) здійснювати повноваження,  передбачені пунктами 6, 11, 12, 15 і 16 
частини першої цієї статті; 

     7) здійснювати інші повноваження,  передбачені законодавством про 
захист економічної конкуренції. 

     У сфері  формування  та  реалізації  конкурентної   політики, сприяння   
розвитку   конкуренції,   нормативного   і  методичного забезпечення  
діяльності  Антимонопольного  комітету  України   та застосування  
законодавства  про  захист  економічної  конкуренції Антимонопольний комітет 
України має такі повноваження: 

     1) вимагати від суб'єктів господарювання,  об'єднань, органів влади,       
органів      місцевого     самоврядування,     органів адміністративно-
господарського   управління   та   контролю,    їх посадових  ос іб  інформацію,   
у  тому  числі з обмеженим доступом, необхідну  для  дослідження  ринків,  а   
також   інформацію   про реалізацію конкурентної політики; 

     2) узагальнювати  та  аналізувати  інформацію  про реалізацію актів   
законодавства  про  захист  економічної  конкуренції   щодо пріоритетів і 
напрямів конкурентної політики; 

     3) брати  участь  у  розробленні  та  вносити в установленому порядку  
Президенту  України   та   Кабінету   Міністрів   України пропозиції  щодо  
законів та інших нормативно-правових актів,  які регулюють питання розвитку 
конкуренції,  конкурентної політики  та демонополізації економіки,  
погоджувати проекти нормативно-правових актів Президента України,   
Кабінету Міністрів України, центральних і   місцевих   органів   виконавчої   
влади,   органів   місцевого самоврядування,  органів  адміністративно-
господарського управління та контролю, що можуть вплинути на конкуренцію; 

     4) здійснювати повноваження, передбачені пунктами 6, 11, 12 і 15 
частини першої цієї статті; 

     5) надавати обов'язкові для розгляду рекомендації та  вносити до  
органів  державної  влади,  органів  місцевого самоврядування, установ,   
організацій,   суб'єктів   господарювання,    об'єднань пропозиції  щодо  
здійснення  заходів,  спрямованих  на  обмеження монополізму,  розвиток  
підприємництва і  конкуренції,  запобігання порушенням  законодавства  про  
захист економічної конкуренції,  а також щодо припинення  дій  або  
бездіяльності,  які  можуть  мати негативний вплив на конкуренцію; 

     6) взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, органами адмініс тративно-господарського управління та 
контролю,  підприємствами, установами та організаціями з питань розвитку,   
підтримки,   захисту   економічної   конкуренції    та демонополізації економіки; 
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     7) узагальнювати   практику  застосування  законодавства  про захист 
економічної конкуренції,  вносити  до  відповідних  органів державної влади 
пропозиції щодо його удосконалення; 

     8) розробляти    та    організовувати   здійснення   заходів, спрямованих 
на запобігання  порушенням  законодавства  про  захист економічної 
конкуренції; 

     9) брати  участь у розробленні та внесенні Президенту України та   
Кабінету   Міністрів   України   пропозицій   щодо   проектів нормативно-
правових актів з питань конкурентної політики, розвитку і захисту конкуренції 
та демонополізації економіки; 

     10) розробляти    та    затверджувати    разом    з    іншими 
заінтересованими     органами     державної    влади    міжвідомчі нормативно-
правові акти з питань розвитку  і  захисту  економічної конкуренції та 
демонополізації економіки; 

     11) приймати   власні   нормативно-правові   акти   у   формі 
розпоряджень з питань,  що належать до його  компетенції,  зокрема щодо 
контролю за узгодженими діями,  концентрацією,  підвідомчості та  розгляду  
заяв  і  справ  про  узгоджені  дії,   концентрацію, порушення   законодавства   
про  захист  економічної  конкуренції, організації діяльності органів  
Антимонопольного комітету України; 

     12) здійснювати       офіційне       тлумачення       власних нормативно-
правових актів; 

    13) надавати рекомендаційні роз'яснення з питань застосування 
законодавства про захист економічної конкуренції; 

     14) вносити пропозиції Президенту України, Кабінету Міністрів  
України,  Національному  банку  України,  приписи  органам  влади, органам  
місцевого  самоврядування  щодо  зміни   прийнятих   ними нормативно-
правових  актів,  які не відповідають законодавству про захист  економічної  
конкуренції  або   внаслідок   неоднозначного розуміння яких створюються 
перешкоди для розвитку конкуренції; 

     15) утворювати   адмініс тративні   колегії   Антимонопольного 
комітету України; 

     16) утворювати територіальні  відділення  та  дорадчі  органи 
Антимонопольного комітету України; 

     17) брати  участь  у  розробленні  та  реалізації міжнародних проектів  і  
програм,  а  також  здійснювати   співробітництво   з міжнародними  
організаціями,  державними  органами  і  неурядовими організаціями інших 
держав з питань,  що належать  до  компетенції Антимонопольного комітету 
України; 

     18) видавати   свої   друковані   органи,   офіційні  видання (збірники)  
актів законодавства про захист економічної конкуренції, вести електронну 
сторінку в мережі Інтернет; 

     19) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про 
захист економічної конкуренції. 
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     Здійснення іншими  органами   державної   влади   повноважень 
Антимонопольного комітету України,  передбачених пунктами 1-4 і 11 частини 
першої,  пунктами 1, 2 і 4 частини другої, пунктами 11-13, 15 і 16 частини 
третьої цієї статті, не допускається. 

    
     Стаття 12. Територіальні відділення Антимонопольного 
                комітету України 
 
     Для реалізації завдань, покладених на Антимонопольний комітет 

України,  в  Автономній  Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі  
утворюються територіальні відділення Антимонопольного комітету України,  
повноваження яких визначаються Комітетом у межах його   компетенції.   У   
разі  необхідності  можуть  утворюватись міжобласні  територіальні відділення. 

     Повноваження    територіальних   відділень   Антимонопольного 
комітету   України   визначаються   цим   Законом,  іншими  актами 
законодавства.     Повноваження     територіального     відділення 
Антимонопольного  комітету  України  не  можуть  виходити  за межі 
повноважень   Антимонопольного   комітету   України,    визначених законом.   

     Територіальне відділення  Антимонопольного  комітету  України 
очолює голова територіального відділення.  Голова  територіального відділення 
та його заступник призначаються та звільняються Головою Антимонопольного    
комітету     України.     Заступник     голови територіального  відділення  
призначається та звільняється Головою Комітету  за поданням голови 
територіального відділення. 

     Голова   Київського   міського   територіального   відділення 
Антимонопольного  комітету  України   за   посадою   є   державним 
уповноваженим  Антимонопольного  комітету  України.   

     Обмеження   щодо  порядку  призначення  голів  територіальних 
відділень  Антимонопольного комітету України та їх заступників,  у тому числі  
шляхом  встановлення  обов'язку  погодження  з  іншими органами   державної   
влади,  органами  місцевого  самоврядування кандидатур  на  ці посади, не 
допускається. 

     Територіальне  відділення  Антимонопольного  комітету України 
підконтрольне  та  підзвітне  Антимонопольному  комітету  України. 

 

ГЛАВА III 
 

СТАТУС ДЕРЖАВНОГО УПОВНОВАЖЕНОГО ТА ГОЛОВИ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

КОМІТЕТУ УКРАЇНИ 
 

Стаття 16. Компетенція державного уповноваженого 
Антимонопольного комітету України 
 

     Державний уповноважений Антимонопольного комітету України має 
такі повноваження: 
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     1) розглядати  заяви і справи про порушення законодавства про захист  
економічної  конкуренції,  про  надання  дозволу,  надання попередніх   
висновків   стосовно  узгоджених  дій,  концентрації, приймати розпорядження 
про початок розгляду  справи  або  надавати мотивовану  відповідь  про  
відмову в розгляді справи,  проводити, організовувати розслідування або 
дослідження  за  цими  заявами  і справами,  закривати  провадження  у  цих 
справах незалежно від їх підвідомчості іншим  органам  Антимонопольного  
комітету  України, вносити,  передавати  їх в установленому Антимонопольним 
комітетом України порядку на розгляд цих органів для прийняття рішення; 

     2) приймати передбачені законодавством про захист економічної 
конкуренції  розпорядження  та  рішення,  надавати  висновки  щодо 
кваліфікації  дій   відповідно   до   законодавства   про   захист економічної  
конкуренції,  попередні  висновки стосовно узгоджених дій; 

     3) складати протоколи,  розглядати справи про адмініс тративні 
правопорушення, виносити постанови в цих справах; 

     4) проводити  перевірки суб'єктів господарювання,  об'єднань, органів    
влади,   органів   місцевого   самоврядування,   органів адміністративно-
господарського   управління   та   контролю   щодо дотримання  ними  вимог  
законодавства  про   захист   економічної конкуренції  та  під  час  проведення  
розслідувань  за  заявами і справами  про  порушення  законодавства  про  
захист   економічної конкуренції; 

     5) безперешкодно входити до приміщень підприємств, установ та 
організацій  під  час  проведення  перевірок  та  розслідувань  за заявами   і   
справами  про  порушення  законодавства  про  захист економічної   
конкуренції   за   умови   пред'явлення   службового посвідчення і документів, 
що підтверджують проведення перевірки чи розслідування; 

     6) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства  про захист  
економічної  конкуренції,  проведенні перевірки та в інших передбачених   
законом    випадках    вимагати    від    суб'єктів господарювання,   об'єднань,   
органів  влади,  органів  місцевого самоврядування,  органів адміністративно-
господарського управління та  контролю,  їх посадових осіб і працівників,  
інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим 
доступом; 

     7) викликати для надання пояснень під  час  розгляду  заяв  і справ   
про   порушення   законодавства   про  захист  економічної конкуренції 
посадових осіб і працівників суб'єктів господарювання, об'єднань,   органів    
влади,  органів  місцевого  самоврядування, органів  адміністративно-
господарського  управління  та  контролю, інших   юридичних   осіб,   їх   
структурних  підрозділів,  філій, представництв, а також фізичних осіб; 

     8) призначати  експертизу  та  експерта  з  числа  осіб,  які володіють 
необхідними знаннями для надання експертного висновку; 

     9) у  випадках  та порядку,  передбачених законом,  проводити огляд  
службових  приміщень  та  транспортних  засобів   суб'єктів господарювання  -  
юридичних осіб,  вилучати або накладати арешт на предмети,  документи чи 
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інші носії  інформації,  які  можуть  бути доказами   чи   джерелом   доказів   у  
справі  незалежно  від  їх місцезнаходження; 

     10) у   разі   перешкоджання   працівникам   Антимонопольного 
комітету України виконувати повноваження, передбачені пунктами 4-6 і 9 
частини  першої  цієї  статті,  залучати  працівників  органів внутрішніх  справ   
для  застосування передбачених законом заходів, необхідних для подолання 
перешкод; 

     11) залучати працівників органів внутрішніх справ,  митних та інших  
правоохоронних  органів до забезпечення проведення розгляду справи  про  
порушення  законодавства   про   захист   економічної конкуренції, зокрема в 
разі проведення розслідування, в тому числі збирання  та  вилучення  доказів,  
накладення  арешту  на   майно, предмети, документи, інші носії інформації; 

     12) залучати  до  проведення  перевірок  спеціаліс тів органів державної 
влади,  органів місцевого  самоврядування,  підприємств, установ,  організацій  
за погодженням з їх керівниками,  депутатів місцевих рад за їх згодою; 

     13) проводити дослідження  ринку,  визначати  межі  товарного ринку,   
а  також  становище,  в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів  
господарювання на цьому  ринку  та  приймати  відповідні рішення 
(розпорядження); 

     14) визначати   наявність   або   відсутність   контролю   чи 
узгодженості дій між суб'єктами господарювання або їх частинами та склад  
групи  суб'єктів  господарювання,  що  є  єдиним  суб'єктом господарювання; 

     15) вносити  до  органів  виконавчої  влади  обов'язкові  для розгляду  
подання  щодо анулювання ліцензій,  припинення операцій, пов'язаних   із     
зовнішньоекономічною    діяльністю    суб'єктів господарювання,  у  разі  
порушення  ними законодавства про захист економічної конкуренції; 

     16) надавати обов'язкові для розгляду рекомендації та вносити 
пропозиції    органам    державної    влади,   органам   місцевого 
самоврядування, установам, організаціям, суб'єктам господарювання,  
об'єднанням  щодо  здійснення  заходів,  спрямованих  на обмеження 
монополізму,  розвиток підприємництва і  конкуренції,  запобігання 
порушенням  законодавства  про  захист економічної конкуренції,  а також 
щодо  припинення  дій  або  бездіяльності,  що  можуть  мати негативний вплив  
на конкуренцію; 

     17) надавати  обов'язкові  для  розгляду рекомендації органам влади,      
органам     місцевого      самоврядування,      органам адміністративно-
господарського  управління та контролю,  суб'єктам господарювання,  
об'єднанням щодо припинення дій або бездіяльності, які  містять  ознаки 
порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення 
причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють; 

     18) звертатися  до  суду  з  позовами,  заявами  і скаргами у зв'язку із  
застосуванням  законодавства  про  захист  економічної конкуренції,  а  також  
із  запитами  щодо  надання інформації про справи,  що розглядаються цими 
судами відповідно до  законодавства про захист економічної конкуренції; 
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     19) представляти    Антимонопольний   комітет   України   без 
спеціальної довіреності в суді; 

     20) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про 
захист економічної конкуренції. 

     Рішення та      розпорядження     державних     уповноважених 
Антимонопольного   комітету   України   приймаються   від    імені 
Антимонопольного комітету України. 

     Без згоди   Антимонопольного   комітету   України  як  вищого 
колегіального органу державний уповноважений не  може  входити  до складу   
комісій,  комітетів  та  інших  органів,  що  створюються органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування. 

     Державний уповноважений  Антимонопольного  комітету   України 
зобов'язаний   виконувати   вимоги   законодавства  України,  бути об'єктивним 
та неупередженим під час здійснення своїх повноважень. 
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З А К О Н  У К Р А Ї Н И 
 

Про захист від недобросовісної конкуренції 
від 7 червня 1996 року № 236/96-ВР 

 
Витяг 

 
Г л а в а 1 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
     Стаття 1. Недобросовісна конкуренція 
 
     Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що 

суперечать   правилам,   торговим   та   іншим  чесним  звичаям  у 
підприємницькій діяльності. 

     Недобросовісною конкуренцією   є,   зокрема,  дії,  визначені главами 
2-4 цього Закону. 

     Терміни, які  вживаються  для  цілей цього Закону,  визначені Законом  
України  "Про  обмеження   монополізму   та   недопущення недобросовісної   
конкуренції   у    підприємницькій   діяльності". 

    
 

Г л а в а 2 
НЕПРАВОМІРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ 

ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ'ЄКТА (ПІДПРИЄМЦЯ) 
 
     Стаття 4. Неправомірне   використання   чужих   позначень, 
               рекламних матеріалів, упаковки 
 
     Неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на  те 

особи чужого імені,  фірмового найменування,  знаків для товарів і послуг,  
інших позначень,  а також рекламних матеріалів,  упаковки товарів,  назв 
літературних,  художніх творів, періодичних видань, зазначень  походження  
товарів,  що може призвести до змішування з діяльністю  іншого  
господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання. 

     Використання у фірмовому найменуванні власного імені фізичної 
особи  не  визнається  неправомірним,  якщо  до   власного   імені додається 
який-небудь відмітний елемент,  що виключає змішування з діяльністю іншого 
господарюючого суб'єкта (підприємця). 

 
     Стаття 6. Копіювання зовнішнього вигляду виробу 
 
     Копіюванням зовнішнього    вигляду   виробу   є   відтворення 

зовнішнього  вигляду   виробу   іншого   господарюючого   суб'єкта 
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(підприємця) і введення його у господарський обіг без однозначного зазначення 
виробника копії,  що може  призвести  до  змішування  з діяльністю іншого 
господарюючого суб'єкта (підприємця). 

     Не визнається неправомірним  копіювання  зовнішнього  вигляду 
виробу  або його частин,  якщо таке копіювання обумовлено виключно їх 
функціональним застосуванням. 

     Дія цієї статті не поширюється на вироби, що мають охорону як  
об'єкти права інтелектуальної власності. 

 
      

Г л а в а 3 
 

СТВОРЕННЯ ПЕРЕШКОД ГОСПОДАРЮЮЧИМ СУБ'ЄКТАМ 
(ПІДПРИЄМЦЯМ) У ПРОЦЕСІ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ДОСЯГНЕННЯ 

НЕПРАВОМІРНИХ ПЕРЕВАГ У КОНКУРЕНЦІЇ 
    
     Стаття 12. Схилення господарюючого суб'єкта (підприємця)  до 
                розірвання договору з конкурентом 
 

     Схиленням господарюючого  суб'єкта (підприємця) до розірвання 
договору з конкурентом іншого господарюючого суб'єкта (підприємця) є  
вчинене  з  корисливих  мотивів  або  в  інтересах  третіх осіб спонукання  
господарюючого  суб'єкта   (підприємця)   -   учасника договору  до 
невиконання або виконання неналежним чином договірних зобов'язань перед 
цим конкурентом шляхом надання або  пропонування господарюючому   
суб'єкту   (підприємцю)   -   учаснику  договору, безпосередньо  або  через  
посередника,  матеріальної  винагороди, компенсації чи інших переваг. 

 

     Стаття 13. Підкуп працівника постачальника 
 

     Підкуп працівника постачальника - це надання або пропонування йому 
конкурентом  покупця  (замовника),  безпосередньо  або  через посередника,  
матеріальних цінностей, майнових або немайнових благ за неналежне 
виконання або невиконання  працівником  постачальника службових  
обов'язків,  що випливають з укладеного чи  пов'язані з укладенням  між   
постачальником  і  покупцем   договору   поставки товарів,  виконання робіт,   
надання послуг,  що призвело або могло призвести до  отримання  конкурентом  
покупця  (замовника)  певних переваг перед покупцем (замовником). 

     До працівника постачальника прирівнюється й інша  особа,  яка згідно   
з   своїми   повноваженнями  приймає  рішення  від  імені постачальника  про  
поставку  товару,  виконання  робіт,   надання послуг,  впливає  на  прийняття  
такого  рішення або якимось чином пов'язана з ним. 

 

     Стаття 14. Підкуп працівника покупця (замовника) 
 

     Підкуп працівника  покупця  (замовника)  -  це  надання   або 
пропонування  йому  конкурентом  постачальника,  безпосередньо або через  
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посередника,  матеріальних цінностей, майнових чи немайнових благ  за  
неналежне  виконання або невиконання працівником покупця (замовника) 
службових обов'язків,  що випливають з укладеного  або пов'язані  з   
укладенням  між  постачальником  і покупцем договору поставки товарів, 
виконання робіт, надання послуг, що призвело або могло  призвести  до  
отримання  конкурентом  постачальника певних переваг перед постачальником. 

     До працівника покупця прирівнюється й інша особа,  яка згідно з  
своїми повноваженнями приймає  рішення  від  імені  покупця  про придбання 
товару, виконання  робіт,  надання  послуг,  впливає  на прийняття такого 
рішення або якимось чином пов'язана з ним. 

   
Г л а в а 4 

 
НЕПРАВОМІРНЕ ЗБИРАННЯ, РОЗГОЛОШЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ  

КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ 
 

     Стаття 16. Неправомірне збирання комерційної таємниці 
 
     Неправомірним збиранням   комерційної   таємниці   вважається 

добування  протиправним  способом  відомостей,  що  відповідно  до 
законодавства  України  становлять  комерційну  таємницю,  якщо це завдало   
чи   могло   завдати   шкоди   господарюючому   суб'єкту (підприємцю). 

 
     Стаття 17. Розголошення комерційної таємниці 
 
     Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без  

згоди особи, уповноваженої на те, з відомостями, що відповідно до чинного 
законодавства України становлять  комерційну  таємницю, особою,  якій  ці  
відомості були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, якщо це   завдало   чи  могло  завдати  шкоди  
господарюючому  суб'єкту (підприємцю). 

 
     Стаття 18. Схилення до розголошення комерційної таємниці 
 
     Схиленням до розголошення комерційної таємниці  є  спонукання 

особи, якій були довірені у встановленому порядку або стали відомі у  зв'язку  з  
виконанням  службових  обов'язків   відомості,   що відповідно   до   
законодавства   України   становлять  комерційну таємницю,  до розкриття цих 
відомостей,  якщо це завдало чи  могло завдати шкоди господарюючому 
суб'єкту (підприємцю). 

 
     Стаття 19. Неправомірне використання комерційної таємниці 
 
     Неправомірним використанням     комерційної     таємниці    є 

впровадження у виробництво або врахування під  час  планування  чи 
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здійснення підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої на те  особи  
неправомірно   здобутих   відомостей,   що   становлять відповідно до 
законодавства України комерційну таємницю. 

 
Г л а в а 5 

 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕДОБРОСОВІСНУ КОНКУРЕНЦІЮ 

 
     Стаття 20. Види відповідальності 
 

     Вчинення дій,   визначених   цим  Законом  як  недобросовісна 
конкуренція,  тягне за собою накладання Антимонопольним  комітетом України    
штрафів,    передбачених    цим    Законом,   а   також адміністративну,   
цивільну  та  кримінальну   відповідальніс ть   у випадках, передбачених 
законодавством. 

 
     Стаття 21. Накладання штрафів на господарюючих  суб'єктів  - 
                юридичних осіб та їх об'єднання 
 

     Вчинення господарюючими суб'єктами - юридичними особами та їх 
об'єднаннями  дій,  визначених  цим  Законом   як   недобросовісна конкуренція,   
тягне  за  собою  накладання  на них Антимонопольним комітетом України,  
його  територіальними  відділеннями  штрафів  у розмірі  до  трьох  відсотків   
виручки  від  реалізації   товарів, виконання  робіт,  надання  послуг  
господарюючого   суб'єкта   за останній звітний рік, що  передував  року,  в   
якому  накладається штраф. 

     У   разі  якщо  обчислення  виручки  господарюючого  суб'єкта 
неможливе або виручка відсутня, штрафи, зазначені у частині першій цієї    
статті,    накладаються   у   розмірі   до   п'яти   тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

      
     Стаття 23. Адміністративна відповідальніс ть громадян 
 

     Вчинення дій,   визначених   цим  Законом  як  недобросовісна 
конкуренція,   громадянами,   які    займаються    підприємницькою діяльністю   
без   створення   юридичної  особи,  тягне  за  собою накладення 
адмініс тративного стягнення згідно із законодавством. 

     Вчинення в інтересах третіх осіб дій,  визначених цим Законом як   
недобросовісна конкуренція, громадянами, що не є підприємцями, тягне  за  
собою  накладення адмініс тративного стягнення згідно із законодавством. 

 

     Стаття 24. Відшкодування збитків 
 

     Збитки, заподіяні  внаслідок  вчинення  дій,  визначених  цим Законом 
як недобросовісна конкуренція, підлягають відшкодуванню за позовами 
заінтересованих осіб  у  порядку,  визначеному  цивільним законодавством 
України. 
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З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
 

Про захист економічної конкуренції 
від 11 січня 2001 року № 2210-III 

 
Витяг 

 
Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
     Стаття 1. Визначення термінів 
 
     Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення: 
     економічна конкуренція    (конкуренція)    -   змагання   між суб'єктами  

господарювання  з  метою  здобуття   завдяки   власним досягненням   переваг    
над   іншими   суб'єктами  господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти 
господарювання мають можливість вибирати  між  кількома продавцями,   
покупцями,  а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови 
обороту товарів на ринку; 

     інформація -  відомості  в  будь-якій  формі  й  вигляді   та збережені  
на  будь-яких  носіях (у тому числі листування,  книги, помітки,  ілюстрації 
(карти, діаграми, органіграми, малюнки, схеми тощо),  фотографії, голограми, 
кіно-, відео-, мікрофільми, звукові записи,  бази даних комп'ютерних  систем  
або  повне  чи  часткове відтворення   їх  елементів),  пояснення  осіб  та  будь-
які  інші публічно оголошені чи документовані відомості; 

     контроль - вирішальний вплив однієї чи  декількох  пов'язаних 
юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта 
господарювання чи його частини,  який  здійснюється  безпосередньо або   
через  інших  осіб,  зокрема  завдяки:  праву  володіння  чи користування всіма 
активами чи їх  значною  частиною;  праву,  яке забезпечує  вирішальний  вплив  
на  формування складу,  результати голосування та рішення органів управління 
суб'єкта господарювання; укладенню  договорів і контрактів,  які дають 
можливість визначати умови господарської діяльності,  давати обов'язкові  до  
виконання вказівки   або   виконувати  функції  органу  управління  суб'єкта 
господарювання;  заміщенню посади керівника,  заступника керівника 
спостережної  ради,  правління,  іншого наглядового чи виконавчого органу 
суб'єкта господарювання особою,  яка вже  обіймає  одну  чи кілька  із   
зазначених  посад  в  інших  суб'єктах господарювання; обійманню  більше  
половини  посад   членів   спостережної   ради, правління,   інших   наглядових  
чи  виконавчих  органів  суб'єкта господарювання особами,  які  вже  обіймають  
одну  чи  кілька  із зазначених  посад  в  іншому суб'єкті господарювання.   
Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або 
узгоджено здійснюють  господарську  діяльніс ть,  у  тому  числі  спільно або 
узгоджено  чинять  вплив  на  господарську   діяльність   суб'єкта 



 211 

господарювання.  Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі,   
які  є  подружжям,  батьками  та  дітьми,  братами та (або) сестрами;   

     малий та середній підприємець - суб'єкт господарювання, доход 
(виручка) від реалізації продукції  (товарів,  робіт,  послуг)  за останній  
фінансовий  рік  чи  вартість активів якого не перевищує суми,  еквівалентної  
500  тисячам  євро,  визначеної  за   курсом Національного  банку України,  що 
діяв в останній день фінансового року, якщо на ринках, на яких діє цей 
підприємець, є конкуренти із значно більшою ринковою часткою; 

     монополізація -     досягнення    суб'єктом    господарювання 
монопольного (домінуючого) становища на ринку товару,  підтримання або 
посилення цього становища; 

     органи влади   -   мініс терства  та  інші  центральні  органи виконавчої 
влади,  Верховна Рада  Автономної  Республіки  Крим  та органи  виконавчої  
влади  Автономної  Республіки  Крим,  державні органи,  що здійснюють 
регулювання діяльності суб'єктів  природних монополій,  ринку  цінних  
паперів,  державні органи приватизації, Національна рада України з  питань  
телебачення  і  радіомовлення, місцеві органи виконавчої влади; 

     об'єднання -  об'єднання юридичних та (або) фізичних осіб,  у тому 
числі об'єднання підприємств, а також громадські організації; 

     органи адмініс тративно-господарського управління та  контролю 
-  суб'єкти  господарювання,  об'єднання,  інші  особи  в  частині 

виконання ними функцій управління або контролю в межах делегованих їм 
повноважень органів влади чи органів місцевого самоврядування; 

     органи Антимонопольного  комітету  України  - Антимонопольний 
комітет  України,  постійно  діючі  та  тимчасові  адміністративні колегії 
Антимонопольного комітету України, державний уповноважений 
Антимонопольного   комітету   України,   адміністративні   колегії 
територіальних відділень Антимонопольного комітету України; 

     ринок товару   (товарний   ринок)   -  сфера  обороту  товару 
(взаємозамінних товарів),  на який протягом певного часу і в межах певної 
території є попит і пропозиція; 

     суб'єкт господарювання   -   юридична   особа  незалежно  від 
організаційно-правової форми та форми власності чи фізична  особа, що   
здійснює  діяльність  з  виробництва,  реалізації,  придбання товарів,  іншу 
господарську діяльність,  у тому числі яка здійснює контроль  над іншою 
юридичною чи фізичною особою;  група суб'єктів господарювання,  якщо один 
або декілька з них здійснюють  контроль над  іншими.  Суб'єктами  
господарювання  визнаються  також органи державної влади,  органи місцевого 
самоврядування,  а також органи адмініс тративно-господарського управління 
та контролю в частині їх діяльності з виробництва,  реалізації,  придбання 
товарів чи іншої господарської  діяльності.  Господарською діяльністю не 
вважається діяльність фізичної особи з придбання товарів народного 
споживання для кінцевого споживання; 
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     товар -  будь-який  предмет  господарського  обороту,  в тому числі 
продукція,  роботи,  послуги,  документи,  що  підтверджують зобов'язання та 
права (зокрема цінні папери). 

 

          Стаття 4. Державна політика у сфері розвитку економічної 
               конкуренції та обмеження монополізму 
 

     1. Державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та 
обмеження монополізму в  господарській  діяльності,  здійснення заходів      
щодо     демонополізації     економіки,    фінансової, матеріально-технічної,   
інформаційної,  консультативної  та  іншої підтримки   суб'єктів    
господарювання,   які   сприяють  розвитку конкуренції,   здійснюється  
органами  державної  влади,  органами місцевого           самоврядування           та           
органами адміністративно-господарського управління та контролю. 

     2.  Суб'єкти  господарювання,  органи влади, органи місцевого 
самоврядування,   а  також  органи  адміністративно-господарського управління 
та контролю зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких 
неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію. 

     3.  Органи  державної  влади,  до  компетенції  яких належить 
забезпечення державного регулювання та  управління  у  відповідних галузях 
економіки, проводять моніторинг ринків цих галузей з метою аналізу  та  
прогнозування  їх  розвитку.   

     4. Державний контроль за додержанням законодавства про захист 
економічної конкуренції, захист інтерес ів суб'єктів господарювання та  
споживачів   від   його   порушень    здійснюються    органами 
Антимонопольного комітету України. 

     5. Органи     влади,    органи    місцевого   самоврядування, органи  
адмініс тративно-господарського  управління   та   контролю зобов'язані сприяти 
Антимонопольному комітету України у здійсненні його  повноважень  у  сфері  
підтримки   й   захисту   економічної конкуренції,  обмеження  монополізму  та  
контролю  за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції. 

     6. З метою однакового  застосування  норм  законодавства  про захист  
економічної  конкуренції,  в  тому числі законодавства про захист від 
недобросовісної  конкуренції,  Антимонопольний  комітет України дає 
рекомендаційні роз'яснення з питань застосування цього законодавства. 

 

Розділ II 
АНТИКОНКУРЕНТНІ УЗГОДЖЕНІ ДІЇ СУБ'ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ 
(ДОМІНУЮЧИМ) СТАНОВИЩЕМ НА РИНКУ 

 

          Стаття 6. Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів 
               господарювання 
 

     1. Антиконкурентними  узгодженими діями є узгоджені дії,  які 
призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження 
конкуренції. 
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     2. Антиконкурентними узгодженими діями,  зокрема,  визнаються 
узгоджені дії, які стосуються: 

     1) встановлення цін чи інших умов  придбання  або  реалізації товарів; 
     2) обмеження        виробництва,        ринків       товарів, техніко-

технологічного  розвитку,  інвестицій   або   встановлення контролю над ними; 
     3) розподілу  ринків  чи  джерел постачання за територіальним 

принципом,  асортиментом  товарів,  обсягом   їх   реалізації   чи придбання,  за  
колом  продавців,  покупців  або  споживачів чи за іншими ознаками; 

     4) спотворення  результатів  торгів,  аукціонів,   конкурсів, тендерів; 
     5) усунення  з  ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку)  

інших суб'єктів господарювання, покупців, продавців; 
     6) застосування різних умов до  рівнозначних  угод  з  іншими 

суб'єктами   господарювання,   що  ставить  останніх  у  невигідне становище в  
конкуренції; 

     7) укладення  угод  за  умови  прийняття  іншими   суб'єктами 
господарювання  додаткових  зобов'язань,  які за своїм змістом або згідно з  
торговими та іншими чесними  звичаями  в  підприємницькій діяльності не 
стосуються предмета цих угод; 

     8) суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів  
господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин. 

     3.   Антиконкурентними  узгодженими  діями  вважається  також  
вчинення  суб'єктами  господарювання схожих дій (бездіяльності) на ринку  
товару,  які  призвели  чи можуть призвести до недопущення, усунення  чи 
обмеження конкуренції у разі, якщо аналіз ситуації на ринку  товару спростовує 
наявність об'єктивних причин для вчинення таких дій (бездіяльності). 

     4. Вчинення антиконкурентних узгоджених дій  забороняється  і тягне 
за собою відповідальніс ть згідно з законом. 

     5. Особа,  що  вчинила  антиконкурентні  узгоджені  дії,  але раніше за 
інших учасників цих дій добровільно  повідомила  про  це Антимонопольний  
комітет  України чи його територіальне відділення та надала інформацію,  яка  
має  суттєве  значення  для  прийняття рішення  у  справі,  звільняється від 
відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій,  передбаченої  
статтею  52  цього Закону. 

     Органи   Антимонопольного   комітету   України   на  підставі 
вмотивованого  клопотання  в  інтересах  розслідування  справи про порушення   
законодавства   про   захист  економічної  конкуренції забезпечують  
конфіденційніс ть  інформації  про  особу.   

     Не може бути звільнена від відповідальності особа,  визначена у цій 
частині, якщо вона: 

     не вжила   ефективних   заходів   стосовно   припинення   нею 
антиконкурентних   узгоджених   дій  після  повідомлення  про  них 
Антимонопольному комітету України; 

     була ініціатором      чи      забезпечувала       керівництво 
антиконкурентними узгодженими діями; 
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     не надала  всіх  доказів або інформації стосовно вчинення нею 
порушення,  про які їй було відомо та які вона могла безперешкодно отримати. 

 
     Стаття 7. Узгоджені дії малих або середніх підприємців 
 
     Положення статті   6   цього   Закону  не  застосовуються  до будь-яких  

добровільних  узгоджених   дій   малих   або   середніх підприємців щодо 
спільного придбання товарів, які не призводять до суттєвого   обмеження   
конкуренції   та    сприяють    підвищенню конкурентоспроможності малих або 
середніх підприємців. 

      
     Стаття 10. Узгоджені дії, які можуть бути дозволені 
 
     1. Узгоджені дії,  передбачені статтею 6 цього Закону, можуть бути  

дозволені  відповідними  органами  Антимонопольного комітету України, якщо 
їх учасники доведуть, що ці дії сприяють: 

     вдосконаленню виробництва, придбанню або реалізації товару; 
     техніко-технологічному, економічному розвитку; 
     розвитку малих або середніх підприємців; 
     оптимізації експорту чи імпорту товарів; 
     розробленню та застосуванню уніфікованих технічних  умов  або 

стандартів на товари; 
     раціоналізації виробництва. 
     2. Узгоджені  дії,  передбачені в частині першій цієї статті, не  можуть  

бути  дозволені  органами  Антимонопольного   комітету України, якщо 
конкуренція суттєво обмежується на всьому ринку чи в значній його частині. 

     3. Кабінет Міністрів України може дозволити узгоджені дії, на які  
Антимонопольним  комітетом  України  не  було  надано дозволу відповідно до 
частини другої цієї статті, якщо учасники узгоджених дій   доведуть,  що  
позитивний  ефект  для  суспільних  інтересів переважає негативні наслідки 
обмеження конкуренції. 

     4. Дозвіл згідно з частиною третьою цієї статті не може  бути наданий,  
якщо: 

     учасники узгоджених  дій  застосовують  обмеження,  які  не є 
необхідними для реалізації узгоджених дій; 

     обмеження конкуренції  становить  загрозу  системі   ринкової 
економіки. 

     5.   Вчинення  узгоджених  дій,  передбачених  цією  статтею,  
забороняється   до   отримання  дозволу  органів  Антимонопольного комітету  
України  або Кабінету Міністрів України.  

 

     Стаття 12. Монопольне (домінуюче) становище суб'єкта 
                господарювання 
 

     1. Суб'єкт   господарювання   займає  монопольне  (домінуюче)  
становище на ринку товару, якщо: 
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     на цьому ринку у нього немає жодного конкурента; 
     не зазнає   значної   конкуренції    внаслідок    обмеженості 

можливостей  доступу інших суб'єктів господарювання щодо закупівлі 
сировини,  матеріалів та збуту  товарів,  наявності  бар'єрів  для доступу  на 
ринок інших суб'єктів господарювання,  наявності пільг чи інших обставин. 

     2. Монопольним  (домінуючим)  вважається  становище  суб'єкта 
господарювання,   частка   якого  на  ринку  товару  перевищує  35 відсотків, 
якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції. 

     3. Монопольним (домінуючим) також може бути визнане становище 
суб'єкта   господарювання,   якщо  його  частка  на  ринку  товару становить 35 
або  менше  відсотків,  але  він  не  зазнає  значної конкуренції, зокрема 
внаслідок порівняно невеликого розміру часток ринку, які належать 
конкурентам. 

     4. Вважається,  що  кожен  із  двох   чи   більше   суб'єктів  
господарювання  займає  монопольне  (домінуюче) становище на ринку товару,  
якщо  стосовно  певного  виду  товару  між   ними   немає конкуренції  або є 
незначна конкуренція і щодо них,  разом узятих, виконується одна з умов, 
передбачених частиною першою цієї статті. 

     5. Монопольним  (домінуючим)   вважається   також   становище 
кожного  з  кількох  суб'єктів  господарювання,  якщо стосовно них 
виконуються такі умови: 

     сукупна частка не більше ніж трьох суб'єктів  господарювання, яким 
на одному ринку належать найбільші частки на ринку, перевищує 50 відсотків; 

     сукупна частка не більше ніж п'яти суб'єктів  господарювання, яким на 
одному ринку належать найбільші частки на ринку, перевищує 70 відсотків -  

     і при цьому вони не доведуть,  що стосовно них не виконуються умови 
частини четвертої цієї статті. 

 
     Стаття 13. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на 
                ринку 
 
     1. Зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на  ринку є  

дії  чи  бездіяльність  суб'єкта  господарювання,  який  займає монопольне 
(домінуюче) становище на ринку,  що призвели або можуть призвести  до  
недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або ущемлення  інтересів  
інших суб'єктів господарювання чи споживачів, які  були  б  неможливими за 
умов існування значної конкуренції на ринку.   

     2. Зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку,  
зокрема, визнається: 

     1) встановлення  таких  цін  чи  інших  умов  придбання   або реалізації  
товару,  які  неможливо  було  б  встановити  за  умов існування значної 
конкуренції на ринку; 

     2) застосування  різних  цін  чи   різних   інших   умов   до 
рівнозначних  угод  з  суб'єктами  господарювання,  продавцями  чи покупцями 
без об'єктивно виправданих на те причин; 
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     3) обумовлення   укладання    угод    прийняттям    суб'єктом 
господарювання  додаткових зобов'язань,  які за своєю природою або згідно з  
торговими та іншими чесними  звичаями  у  підприємницькій діяльності не 
стосуються предмета договору; 

     4) обмеження виробництва,  ринків або технічного розвитку, що 
завдало чи може  завдати  шкоди  іншим  суб'єктам  господарювання, покупцям, 
продавцям; 

     5) часткова  або  повна  відмова від придбання або реалізації товару  за  
відсутності  альтернативних   джерел   реалізації   чи придбання; 

     6) суттєве  обмеження  конкурентоспроможності інших суб'єктів  
господарювання на ринку без об'єктивно виправданих на те причин; 

     7) створення перешкод доступу на ринок (виходу  з  ринку)  чи 
усунення    з   ринку   продавців,   покупців,   інших   суб'єктів господарювання. 

     3. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем  на  ринку 
забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом. 

      
 

Розділ V 
 

КОНТРОЛЬ ЗА КОНЦЕНТРАЦІЄЮ 
СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
     Стаття 22. Концентрація суб'єктів господарювання 
 
     1. З   метою   запобігання   монополізації  товарних  ринків,  

зловживання   монопольним   (домінуючим)   становищем,   обмеження 
конкуренції  органи  Антимонопольного  комітету України здійснюють 
державний   контроль   за   концентрацією суб'єктів господарювання (далі -  
концентрація). 

     2. Концентрацією визнається: 
     1) злиття  суб'єктів  господарювання  або  приєднання  одного суб'єкта 

господарювання до іншого; 
     2) набуття безпосередньо або через інших осіб контролю  одним або  

кількома  суб'єктами  господарювання  над  одним або кількома суб'єктами 
господарювання чи частинами  суб'єктів  господарювання, зокрема, шляхом: 

     а) безпосереднього або опосередкованого придбання,  набуття у 
власність іншим способом активів  у  вигляді  цілісного  майнового комплексу  
або  структурного  підрозділу  суб'єкта господарювання, одержання в 
управління,  оренду,  лізинг,  концесію чи  набуття  в інший  спосіб  права  
користування  активами  у  вигляді цілісного майнового   комплексу   або   
структурного   підрозділу   суб'єкта господарювання,   в   тому   числі   
придбання   активів  суб'єкта господарювання, що ліквідується; 

     б) призначення або обрання на  посаду  керівника,  заступника 
керівника  спостережної  ради,  правління,  іншого  наглядового чи виконавчого 
органу суб'єкта господарювання особи,  яка вже обіймає одну   чи   кілька   з   
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перелічених   посад   в  інших  суб'єктах господарювання,  або створення 
ситуації,  при якій більше половини посад  членів  спостережної ради,   
правління,  інших наглядових чи виконавчих  органів  двох  чи  більше   
суб'єктів   господарювання обіймають одні й ті самі особи; 

     3)   створення   суб'єкта   господарювання   двома  і  більше суб'єктами  
господарювання,  який  протягом тривалого періоду буде самостійно 
здійснювати господарську діяльність, але при цьому таке створення  не 
призводить до координації конкурентної поведінки між суб'єктами 
господарювання, що створили цей суб'єкт господарювання, або  між ними та 
новоствореним суб'єктом господарювання;  

     4) безпосереднє  або  опосередковане  придбання,  набуття   у власність  
іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує 
досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів   у   вищому   органі   
управління  відповідного  суб'єкта господарювання. 

     3. Не вважаються концентрацією: 
     1) створення  суб'єкта  господарювання,  метою  чи  внаслідок  

створення  якого  здійснюється  координація конкурентної поведінки між  
суб'єктами  господарювання,  що  створили  зазначений  суб'єкт 
господарювання,   або   між   ними   та   новоствореним  суб'єктом 
господарювання. Такі дії розглядаються як узгоджені дії відповідно до абзацу 
другого частини першої статті 5 цього Закону; 

     2) придбання  часток  (акцій,  паїв)  суб'єкта господарювання особою,  
основним видом діяльності якої  є  проведення  фінансових операцій  чи  
операцій  з  цінними  паперами,  якщо  це  придбання здійснюється з  метою  їх  
наступного  перепродажу  за  умови,  що зазначена  особа  не  бере участі в  
голосуванні у вищому органі чи інших органах управління суб'єкта 
господарювання. У такому випадку наступний  перепродаж  має  бути 
здійснений протягом одного року з дня придбання часток (акцій,  паїв). На 
клопотання зазначених осіб із   обґрунтуванням   про   неможливість   
здійснення   наступного перепродажу  органи  Антимонопольного  комітету   
України   можуть прийняти рішення про продовження цього строку; 

     3) дії,   які  здійснюються  між  суб'єктами  господарювання,  
пов'язаними  відносинами  контролю,   у   випадках,   передбачених частиною 
другою цієї статті, крім випадків набуття такого контролю без отримання  
дозволу  Антимонопольного  комітету  України,  якщо необхідність отримання 
такого дозволу передбачена законом; 

     4) набуття  контролю  над  суб'єктом  господарювання або його 
частиною,  в тому числі завдяки праву управління та  розпорядження його  
майном  арбітражним керуючим,  службовою чи посадовою особою органу 
державної влади. 
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Розділ VII 
 

РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 
ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

 
     Стаття 35. Розгляд справ про порушення законодавства про 
                захист економічної конкуренції 
 
     1. Розгляд  справ  про  порушення  законодавства  про  захист 

економічної  конкуренції починається з прийняття розпорядження про початок   
розгляду  справи  та  закінчується  прийняттям  рішення у справі. 

     2. При розгляді справи про порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України: 

     збирають і    аналізують   документи,   висновки   експертів, пояснення 
осіб,  іншу  інформацію,  що  є  доказом  у  справі,  та приймають рішення у 
справі в межах своїх повноважень; 

    отримують пояснення  осіб,  які  беруть участь у справі,  або будь-яких 
осіб за їх клопотанням чи з власної ініціативи. 

 
     

Розділ VIII 
 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 
ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

 
     Стаття 50. Порушення законодавства про захист економічної 
                конкуренції 
 
     Порушеннями законодавства про захист економічної  конкуренції є: 
     1) антиконкурентні узгоджені дії; 
     2) зловживання монопольним (домінуючим) становищем; 
     3) антиконкурентні   дії  органів  влади,  органів  місцевого 

самоврядування,  органів адміністративно-господарського управління та 
контролю; 

     4) невиконання    рішення,   попереднього   рішення   органів  
Антимонопольного комітету України або їх виконання  не  в  повному обсязі; 

     5) здійснення   учасниками   узгоджених   дій   -  суб'єктами 
господарювання дій, заборонених згідно з частиною п'ятою статті 10 цього 
Закону; 

     6) делегування повноважень органів влади чи органів місцевого 
самоврядування у випадках,  заборонених згідно із статтею 16 цього Закону; 

     7) вчинення  дій,  заборонених  згідно  із  статтею  17 цього Закону; 
     8) обмежувальна  та  дискримінаційна  діяльніс ть,  заборонена згідно  

із  частиною  другою  статті  18,  статтями  19 і 20 цього Закону; 
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     9) обмежувальна діяльність,  заборонена  згідно  із  частиною першою 
статті 18 цього Закону; 

     10) недотримання умов, передбачених пунктом 2 частини третьої 
статті 22 цього Закону; 

     11) порушення положень погоджених з органами Антимонопольного 
комітету  України  установчих  документів суб'єкта господарювання,  
створеного  в  результаті  концентрації,  якщо  це  призводить  до обмеження 
конкуренції; 

     12) концентрація  без  отримання відповідного дозволу органів  
Антимонопольного комітету України,  у разі якщо  наявність  такого дозволу 
необхідна; 

     13) неподання  інформації  Антимонопольному комітету України, його   
територіальному   відділенню   у    встановлені    органами Антимонопольного  
комітету  України,  головою його територіального відділення чи нормативно-
правовими актами строки; 

     14) подання інформації в  неповному  обсязі  Антимонопольному 
комітету  України,  його  територіальному відділенню у встановлені органами   
Антимонопольного   комітету   України,   головою   його територіального 
відділення чи нормативно-правовими актами строки; 

     15) подання    недостовірної    інформації   Антимонопольному 
комітету України, його територіальному відділенню; 

     16) створення перешкод працівникам Антимонопольного  комітету 
України,  його  територіального відділення у проведенні перевірок, огляду,  
вилученні  чи  накладенні  арешту  на  майно,  документи, предмети чи інші 
носії інформації; 

     17) надання     рекомендацій    суб'єктами    господарювання,  
об'єднаннями,  органами влади,  органами місцевого самоврядування, органами 
адмініс тративно-господарського управління та контролю, що схиляють до 
вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції чи 
сприяють вчиненню таких порушень; 

     18) обмеження    в    господарській    діяльності    суб'єкта 
господарювання  у  відповідь  на   те,   що   він   звернувся   до 
Антимонопольного комітету України, його територіального відділення із  
заявою  про  порушення  законодавства  про  захист  економічної конкуренції; 

     19) невиконання учасниками узгоджених дій, концентрації вимог і 
зобов'язань,  якими було обумовлене рішення про надання  дозволу на 
узгоджені дії, концентрацію; 

     20) обмежувальна  діяльність об'єднань,  заборонена згідно зі статтею 
21 цього Закону. 

 
     Стаття 51. Види відповідальності 
 
     Порушення законодавства про  захист  економічної  конкуренції тягне 

за собою відповідальніс ть, встановлену законом. 
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З А К О Н  У К Р А Ї Н И 
 

Про Національний банк України 
від 20 травня 1999 року № 679-XIV 

 
Витяг 

 
 

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
     Стаття 1. Терміни та поняття 
 
     У цьому   Законі  терміни  та  поняття  вживаються  у  такому значенні: 
         банківські метали   -   золото,   срібло,   платина,   метали платинової 

групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових 
стандартів,  у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети,  
вироблені з дорогоцінних металів; 

     банківське регулювання - одна із функцій Національного  банку 
України,  яка  полягає  у  створенні  системи  норм,  що регулюють діяльніс ть  
банків,  визначають  загальні   принципи   банківської діяльності,     порядок      
здійснення    банківського    нагляду, відповідальніс ть за порушення 
банківського законодавства; 

     банківський нагляд   -   система   контролю    та    активних 
впорядкованих  дій  Національного  банку  України,  спрямованих на 
забезпечення  дотримання  банками та іншими особами, стосовно яких 
Національний    банк   України   здійснює   наглядову   діяльніс ть законодавства   
України   і   встановлених   нормативів,  з  метою забезпечення стабільності 
банківської системи та захисту інтересів вкладників  та  кредиторів  банку;   

     валютні цінності    -    матеріальні    об'єкти,    визначені 
законодавством  України  про   валютне   регулювання   як   засоби валютно-
фінансових відносин; 

     відкритий ринок  -  ринок,  на  якому здійснюються операції з купівлі-
продажу цінних паперів між особами,  що  не  є  первинними кредиторами  та  
позичальниками,  і  коли  кошти внаслідок продажу цінних паперів на такому  
ринку  надходять  на  користь  держателя цінних  паперів,  а не їх емітента.   
Використовується центральними банками  для   купівлі-продажу,   як   правило,   
короткострокових державних  цінних  паперів  з  метою  регулювання  грошової  
маси. Внаслідок  купівлі  збільшується  вкладення  коштів  в  економіку, 
внаслідок продажу - зменшується; 

     валютна позиція - співвідношення вимог та зобов'язань банку в  
іноземній валюті. При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності - 
відкритою.  Відкрита позиція є короткою у разі,  якщо обсяг зобов'язань по 
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проданій  валюті  перевищує  обсяг  вимог,  і довгою,  якщо  обсяг  вимог  по  
купленій  валюті  перевищує обсяг зобов'язань; 

     грошово-кредитна політика  -   комплекс   заходів   у   сфері грошового   
обігу   та   кредиту,   направлених   на   регулювання економічного  зростання,   
стримування  інфляції  та   забезпечення стабільності  грошової  одиниці  
України,  забезпечення зайнятості населення та вирівнювання платіжного 
балансу; 

     грошовий сурогат -  будь-які  документи  у  вигляді  грошових знаків,   
що відрізняються від грошової одиниці України, випущені в обіг  не  
Національним  банком  України  і  виготовлені  з   метою здійснення   платежів   
в  господарському  обороті,  крім  валютних цінностей;   

     девізна валютна  політика  -  політика  регулювання валютного курсу 
шляхом купівлі і продажу іноземної валюти; 

     дисконтна валютна  політика   -   зниження   або   підвищення 
Національним  банком  України  процентних ставок за кредит з метою 
регулювання попиту і пропозиції на позичковий капітал; 

     золотовалютний резерв  -  резерви  України,   відображені   у балансі  
Національного банку України,  що включають в себе активи, визнані світовим 
співтовариством як міжнародні  і  призначені  для міжнародних розрахунків; 

     кредитор останньої інстанції - це,  як правило,  Національний банк   
України,  до  якого  може  звернутися банк або інша кредитна установа для 
отримання  рефінансування  у  разі  вичерпання  інших можливостей  
рефінансування.  Національний банк України має право, але не зобов'язаний,  
надавати кредити для  рефінансування  банку, якщо це не тягне за собою 
ризиків для банківської системи; 

     казначейські зобов'язання   -   боргові   цінні   папери,  що емітуються 
державою в особі її уповноважених органів, розміщуються виключно  на 
добровільних засадах серед фізичних та юридичних осіб і засвідчують внесення 
їх власниками грошових коштів до бюджету та дають  право  на  отримання  
фінансового  доходу  або інші майнові права, відповідно до умов їх випуску; 

     металеві рахунки - рахунки,  які відкриваються уповноваженими 
банками   України   для   обліку   операцій,   що  здійснюються  з банківськими 
металами; 

     основні засади грошово-кредитної політики - комплекс  змінних 
індикаторів  фінансової  сфери,  що дають можливість Національному банку  
України  з  допомогою  інструментів  (засобів  та  методів) грошово-кредитної 
політики здійснювати регулювання грошового обігу та  кредитування  
економіки  з  метою  забезпечення   стабільності грошової одиниці України як  
монетарної передумови для економічного зростання і підтримки високого рівня 
зайнятості населення; 

     облікова ставка Національного  банку  України  -  виражена  у 
відсотках  плата,  що  береться  Національним  банком  України  за 
рефінансування  комерційних  банків  шляхом  купівлі  векселів  до настання  
строку  платежу  по них і утримується з номінальної суми векселя. Облікова 
ставка є найнижчою серед ставок рефінансування і є орієнтиром ціни на гроші; 
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     офіційне видання  Національного  банку  України  - спеціальне 
друковане  видання,  визначене  Національним  банком  України   як офіційне   і   
зареєстроване  в  установленому  порядку,  в  якому публікуються нормативно-
правові акти Національного банку  України, а  також  інформаційно-аналітичні,   
статистичні та інші матеріали, огляди стану банківської системи України,   
валютного і фінансового ринків тощо; 

     офіційний валютний курс - курс валюти,  офіційно встановлений 
Національним банком України як уповноваженим органом держави; 

     платіжний баланс  -   співвідношення   між   сумою   грошових 
надходжень, отриманих країною з-за кордону, і сумою здійснених нею платежів  
за кордон протягом певного періоду. До платіжного балансу входять 
розрахунки за зовнішньою торгівлею, послугами, неторговими операціями,   
доходи від  капіталовкладень  за  кордоном,  торгівлі ліцензіями,  від 
фрахтування та обслуговування кораблів,  туризму, утримання дипломатичних  
і  торгових  представництв  за  кордоном, грошові  перекази  окремих  осіб,  
виплати іншим країнам за позики тощо.  Платіжний  баланс  включає  рух  
капіталів:  інвестиції  та кредити; 

     резервна позиція  в Міжнародному валютному фонді (далі - МВФ) 
- вимоги держави-члена до МВФ,  що  визначаються  як  різниця  між  

квотою  та  авуарами  МВФ  в  її (держави-члена) валюті за мінусом грошових 
авуарів МВФ, отриманих державою-членом у вигляді кредитів МВФ та 
залишків на рахунку МВФ N 2, що не перевищує однієї десятої процента від 
квоти держави-члена; 

     ставки рефінансування Національного банку України -  виражена у 
відсотках плата за кредити, що надаються комерційним банкам, яка 
встановлюється Національним  банком  України  з  метою  впливу  на грошовий  
оборот  та  кредитування.  Національним  банком  України встановлюються 
облікова та ломбардна процентні ставки; 

     спеціальні права запозичення (СПЗ)  -  міжнародний  резервний актив,   
створений  МВФ  з  метою  доповнення  існуючих міжнародних резервних 
активів,  який являє собою "кошик" із п'яти валют, склад яких  переглядається 
кожні п'ять років.  Вартіс ть спеціальних прав запозичення визначається 
щоденно; 

     цінова стабільність - утримання системи цін на певному  рівні шляхом 
підтримки стабільного курсу грошової одиниці України. 

      
     Стаття 2.  Правова  основа  діяльності  Національного   банку 
                України 
 
     Національний банк   України  (далі  -  Національний  банк)  є 

центральним  банком   України,   особливим   центральним   органом 
державного   управління,   юридичний  статус,  завдання,  функції,  
повноваження   і   принципи   організації    якого    визначаються Конституцією 
України, цим Законом та іншими законами України. 
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     Місцезнаходження керівних  органів  та  центрального  апарату 
Національного банку - місто Київ. 

 
     Стаття 3. Статутний капітал 
 
     Національний банк  має  статутний  капітал,  що  є  державною 

власністю. 
     Розмір статутного  капіталу  становить  10 мільйонів гривень. Розмір  

статутного  капіталу може бути збільшений за рішенням Ради Національного   
банку.   

     Джерелами формування  статутного капіталу Національного банку є 
доходи його кошторису,  а при необхідності  -  Державний  бюджет України. 

 
     Стаття 4. Економічна самостійність 
 
     Національний банк  є  економічно  самостійним  органом,  який 

здійснює видатки за рахунок  власних доходів у межах  затвердженого 
кошторису,  а у визначених цим Законом випадках - також за рахунок  
Державного бюджету України. 

     Національний банк є юридичною особою, має відокремлене майно, що 
є об'єктом права державної власності і перебуває у його повному 
господарському віданні. 

     Національний банк не  відповідає  за  зобов'язаннями  органів  
державної  влади,  а  органи  державної  влади  не відповідають за 
зобов'язаннями  Національного  банку,  крім  випадків,  коли  вони добровільно 
беруть на себе такі зобов'язання. 

     Національний банк   не  відповідає  за  зобов'язаннями  інших банків,  а  
інші   банки   не   відповідають   за   зобов'язаннями Національного банку,  крім 
випадків,  коли вони добровільно беруть на себе такі зобов'язання. 

 
     Національний банк може відкривати  свої  установи,  філії  та 

представництва в Україні, а також представництва за її межами. 
     Національний банк,  його  установи,  філії  та представництва мають 

печатку із зображенням Державного  Герба  України  та  своїм найменуванням. 
 
     Стаття 5. Доходи і видатки 
 
     Одержання прибутку не є метою діяльності Національного банку. 
     Плановані доходи     та     витрати    Національного    банку 

відображаються в кошторисі його доходів і витрат. Кошторис доходів і  витрат  
повинен забезпечувати можливість виконання Національним банком  його  
функцій,  встановлених  Конституцією  України та цим Законом. 

      Національний   банк   за   підсумками   року  у  разі  перевищення 
кошторисних  доходів  над кошторисними витратами, затвердженими на 
поточний  бюджетний  рік,  вносить  до  Державного бюджету України 
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наступного за звітним року позитивну різницю на покриття  дефіциту бюджету,   
а  перевищення  витрат  над  доходами відшкодовується за рахунок Державного 
бюджету України наступного за звітним року. 

     Формування   фондів   та   резервів  Національного  банку  на покриття   
фінансових   ризиків,  пов'язаних  із  виконанням  його функцій, здійснюється 
згідно з положенням, що затверджується Радою Національного  банку  України.   

 
     Стаття 6. Основна функція 
 
     Відповідно до Конституції України  основною функцією  

Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. 
     На виконання своєї основної функції Національний банк  сприяє 

дотриманню  стабільності  банківської  системи,  а також,  у межах своїх 
повноважень, - цінової стабільності. 

 
      

Розділ II 
КЕРІВНІ ОРГАНИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ 

 
     Стаття 8. Керівні органи 
 
     Керівними  органами  Національного банку є Рада Національного 

банку України (далі  -  Рада  Національного  банку)  та  Правління 
Національного   банку  України  (далі  -  Правління  Національного банку).   

 
     Стаття 9. Повноваження Ради Національного банку 
 
     Рада Національного банку: 
     1) відповідно  до  загальнодержавної  програми   економічного 

розвитку   та  основних  параметрів  економічного  та  соціального розвитку  
України  до  15   вересня   розробляє   Основні   засади грошово-кредитної 
політики і вносить їх Верховній Раді України для інформування,  здійснює  
контроль  за  виконанням  Основних  засад грошово-кредитної політики; 

     2) здійснює  аналіз впливу грошово-кредитної політики України на  
стан  соціально-економічного  розвитку  України  та  розробляє пропозиції 
щодо внесення відповідних змін до неї; 

     3) затверджує Регламент Ради Національного банку України; 
     4) затверджує  кошторис доходів та витрат Національного банку та 

подає Верховній Раді України та Кабінету Міністрів  України  до 1 вересня   
поточного   року  прогнозовані  відомості  про  сальдо кошторису для 
включення до проекту Державного бюджету  України  на наступний рік; 

     5) приймає рішення про збільшення розміру статутного капіталу 
Національного банку; 

     6) визначає аудиторську компанію для проведення  аудиторської 
перевірки Національного банку,  розглядає аудиторський висновок та 
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затверджує бухгалтерський баланс Національного банку,  публікує  в офіційних  
друкованих  засобах  масової інформації щорічний баланс Національного 
банку; 

     7) затверджує щорічно до 1 липня звіт про виконання кошторису 
Національного банку та розподіл прибутку за звітний бюджетний рік; 

     8) затверджує   рішення  Правління  Національного  банку  про участь 
у міжнародних фінансових організаціях; 

     9) вносить рекомендації Правлінню Національного банку в межах 
розроблених Основних засад грошово-кредитної політики стосовно: 

     методів та  форм прогнозування макропоказників економічного і 
соціального розвитку України, а також грошово-кредитної політики; 

     окремих заходів монетарного і регулятивного характеру  та  їх впливу 
на економічний і соціальний розвиток України; 

     політики курсоутворення та валютного регулювання; 
     розвитку банківської  системи  та окремих нормативних актів з питань 

банківської діяльності; 
     вдосконалення платіжної системи; 
     інших питань,  віднесених   законом   до   компетенції   Ради 

Національного банку; 
     10) вносить  рекомендації Кабінету Міністрів України стосовно впливу 

політики державних запозичень  та  податкової  політики  на стан грошово-
кредитної сфери України; 

     11) з    метою    забезпечення   виконання   Основних   засад грошово-
кредитної політики має право  застосування  відкладального вето щодо рішень 
Правління Національного банку з питань: 

     а) диверсифікації   активів   Національного   банку   та   їх ліквідності; 
     б) лімітів позабалансових зобов'язань; 
     в) формування резервів, покриття фінансових ризиків; 
     г) порядку відрахувань доходів до Державного бюджету України; 
     д) мінімального розміру золотовалютних резервів; 
     е) з інших питань, віднесених до її компетенції. 
     Рада Національного банку не може надавати  рекомендації  щодо 

доцільності  призначення  на  посади  чи звільнення з посад Голови 
Національного банку,  членів  Правління  Національного  банку  або давати   
персональну  оцінку  діяльності  окремих  посадових  ос іб Національного 
банку. 

     Рада Національного  банку  дає  оцінку  діяльності  Правління 
Національного     банку     щодо    виконання    Основних    засад грошово-
кредитної політики та з інших питань,  рішення  з  яких  є обов'язковими для 
Правління Національного банку. 

     У разі  неодноразового  невиконання або неналежного виконання 
Правлінням Національного банку рішень  Ради  Національного  банку, які є 
обов'язковими згідно з цим Законом, Рада Національного банку має  право  
звернутися  до  Голови  Національного  банку  або   до Верховної  Ради  
України та Президента України з викладенням своїх позицій.  
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     Стаття 14. Функції Правління Національного банку 
 
     Правління Національного банку  згідно  з  Основними  засадами 

грошово-кредитної  політики через відповідні монетарні інструменти та інші  
засоби  банківського  регулювання  забезпечує  реалізацію грошово-кредитної  
політики,  організує  виконання  інших  функцій відповідно до статей 6 і 7 
цього  Закону  та  здійснює  управління діяльністю Національного банку. 

 
     Стаття 15. Повноваження Правління Національного банку 
 
     Правління Національного банку: 
     1) приймає рішення: 
     щодо економічних  засобів  та монетарних методів,  необхідних для   

реалізації   Основних   засад   грошово-кредитної   політики відповідно  до  
прийнятих  рішень  Ради  Національного банку з цих питань  та  необхідності  
забезпечення  стабільності і купівельної спроможності національної валюти; 

     про емісію  валюти  України  та  вилучення  з обігу банкнот і монет; 
     про зміну процентних ставок Національного банку; 
     про диверсифікацію  активів   Національного   банку   та   їх 

ліквідності; 
     щодо лімітів позабалансових зобов'язань Національного банку; 
     про формування   резервів   та  покриття  фінансових  ризиків  

Національного банку; 
     щодо розподілу прибутку та  порядку  відрахувань  доходів  до 

Державного бюджету України; 
     щодо мінімального     розміру     золотовалютних     резервів 

Національного банку; 
     про встановлення лімітів операцій на  відкритому  ринку,  які здійснює 

Національний банк; 
     про перелік цінних паперів та інших цінностей,  придатних для 

забезпечення кредитів Національного банку; 
     про умови допуску іноземного капіталу до банківської  системи 

України; 
     про встановлення економічних нормативів для банків; 
     про розмір  та  порядок  формування обов'язкових резервів для банків; 
     про  застосування  заходів  впливу  до  банків та інших осіб, діяльність 

яких перевіряється Національним  банком  відповідно  до Закону України "Про 
банки і банківську діяльніс ть" 

     про створення    та    ліквідацію    підприємств,     установ  
Національного банку; 

     про участь у міжнародних фінансових організаціях; 
     про купівлю  та  продаж  майна  для  забезпечення  діяльності 

Національного банку; 
     щодо  встановлення  плати  за  надані  відповідно  до  закону послуги  

(здійснені  операції).   
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     2) подає на затвердження Раді Національного банку річний звіт 
Національного   банку,  проект  кошторису  доходів  та  витрат  на наступний 
рік та інші документи і рішення відповідно до  статті  9 цього Закону; 

     на вимогу  Ради  Національного  банку  надає для інформування 
бухгалтерські,  статистичні  та  інші  відомості  щодо  діяльності Національного 
банку та банківської системи України,  необхідні для виконання її завдань; 

     3) визначає організаційні основи та  структуру  Національного банку,   
затверджує положення про структурні підрозділи та установи Національного 
банку, статути його підприємств, порядок призначення керівників підрозділів, 
підприємств та установ; 

     4)  затверджує  штатний  розпис  Національного банку та форми 
оплати  праці;   

     5)  установлює  порядок  надання банківських ліцензій банкам, інших  
ліцензій юридичним особам на здійснення окремих банківських операцій,  а  
також  інших  ліцензій  та  дозволів   у   випадках, передбачених  законом;   

     6) видає нормативно-правові акти Національного банку; 
     7) затверджує Регламент Правління Національного банку; 
     8) виконує функції,  передбачені статтями 3,  23, 28, 60 і 64 цього 

Закону,  та інші функції,  що випливають  із  основної  мети діяльності 
Національного банку. 

      
Розділ III 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ТА СТРУКТУРА 

НАЦІОНАЛЬНОГО  БАНКУ 
 
     Стаття 22. Структура Національного банку 
 
     Структура Національного   банку   будується   за    принципом 

централізації з вертикальним підпорядкуванням. 
     До системи  Національного  банку  входять центральний апарат, філії    

(територіальні    управління),    розрахункові    палати, Банкнотно-монетний  
двір,  фабрика  банкнотного  паперу,  Державна скарбниця    України,     
Центральне    сховище,     спеціалізовані підприємства,  банківські  навчальні  
заклади  й  інші  структурні одиниці  і  підрозділи,  необхідні  для  забезпечення   
діяльності Національного банку. 

     Національний банк   в   межах,   визначених   законодавством, 
самостійно вирішує питання організації,  створення,  ліквідації та реорганізації  
структурних  підрозділів  та  установ Національного банку, його підприємств, 
затверджує їх статути та положення. 

     Для інкасації та охорони цінностей та  об'єктів  Національний банк має 
відомчу охорону, озброєну бойовою вогнепальною зброєю. 
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Розділ IV 
 

ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА 
 

     Стаття 24. Основні засади грошово-кредитної політики 
 
     Основні засади  грошово-кредитної  політики  грунтуються   на 

основних      критеріях     та     макроекономічних     показниках 
загальнодержавної  програми  економічного  розвитку  та   Основних 
параметрах   економічного   та  соціального  розвитку  України  на відповідний  
період,  що  включають  прогнозні  показники   обсягу валового внутрішнього 
продукту,  рівня інфляції,  розміру дефіциту державного  бюджету  та  джерел  
його  покриття,   платіжного   та торгового балансів, затверджених Кабінетом 
Міністрів України. 

     Щорічно Національний  банк інформує Верховну Раду України про 
напрями  грошово-кредитної  і   валютної   політики,   розробленої 
Національним банком на наступний рік і на більш тривалий період. 

 
     Стаття 25. Засоби та методи грошово-кредитної політики 
 
     Основними економічними  засобами і методами грошово-кредитної 

політики є регулювання обсягу грошової маси через: 
     1) визначення та регулювання норм обов'язкових  резервів  для 

комерційних банків; 
     2) процентну політику; 
     3) рефінансування комерційних банків; 
     4) управління золотовалютними резервами; 
     5)  операції  з  цінними  паперами  (крім  цінних паперів, що 

підтверджують  корпоративні  права), у тому числі з казначейськими 
зобов'язаннями,  на  відкритому  ринку;   

     6) регулювання імпорту та експорту капіталу; 
      7) емісію власних боргових зобов'язань та операції з ними. 
 

Розділ V 
 

УПРАВЛІННЯ ГОТІВКОВИМ ГРОШОВИМ ОБІГОМ 
 
     Стаття 32. Грошова одиниця 
 
     Грошовою одиницею України є гривня, що дорівнює 100 копійкам. 
     Випуск та  обіг на території України інших грошових одиниць і 

використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняються. 
     Офіційне співвідношення між гривнею  та  золотом  або  іншими 

дорогоцінними металами не встановлюється. 
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     Стаття 33.  Повноваження Національного банку щодо організації 
                 готівкового грошового обігу 
 
     Для забезпечення  організації  готівкового  грошового   обігу 

Національний банк здійснює: 
     1) виготовлення та зберігання банкнот і монет; 
     2) створення резервних фондів банкнот і монет; 
     3) встановлення номіналів, систем захисту, платіжних ознак та дизайну 

грошових знаків; 
     4) встановлення порядку заміни пошкоджених банкнот і монет; 
     5) встановлення   правил   випуску   в   обіг,    зберігання, перевезення,  

вилучення та інкасації готівки; 
     6) визначення  порядку  ведення  касових операцій для банків, інших  

фінансових  установ,  підприємств  і організацій; 
     7) визначення вимог стосовно технічного стану  і  організації охорони 

приміщень банківських установ. 
 
     Стаття 34. Емісія 
 
     Виключне право  введення  в  обіг (емісія) гривні і розмінної монети,   

організація  їх  обігу  та  вилучення  з  обігу  належить Національному банку. 
     Готівка знаходиться  в  обігу  у  вигляді  грошових  знаків - банкно т 

(паперових) і монет (металевих).  Загальна сума введених в обіг  банкнот  і 
монет зазначається в рахунках Національного банку як його пасив. 

     Банкноти і монети є безумовними зобов'язаннями  Національного 
банку і забезпечуються всіма його активами. 

    
     Стаття 36. Курс гривні 
 
     Національний банк   встановлює   офіційний   курс  гривні  до 

іноземних валют та оприлюднює його. 
     Для регулювання   курсу   гривні   щодо    іноземних    валют 

Національний  банк  використовує  золотовалютний  резерв,  купує і продає 
цінні папери,  встановлює і змінює ставку рефінансування та застосовує інші 
інструменти регулювання грошової маси в обігу. 

 
Розділ VII 

 
ОПЕРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ 

 
     Стаття 42. Види операцій Національного банку 
 
     Національний банк для забезпечення  виконання  покладених  на нього 

функцій здійснює такі операції: 
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     1) надає кредити комерційним банкам для підтримки ліквідності за 
ставкою не нижче ставки рефінансування Національного банку та в порядку, 
визначеному Національним банком; 

     2)  надає  кредити  Фонду  гарантування вкладів фізичних осіб під 
заставу цінних паперів за  ціною  не  нижче  індексу  інфляції терміном на 5 
років;  

     3) здійснює  дисконтні  операції  з  векселями  і  чеками   в порядку, 
визначеному Національним банком; 

     4) купує  та  продає  на  вторинному  ринку  цінні  папери  у порядку,  
передбаченому законодавством України; 

     5) відкриває власні кореспондентські та  металеві  рахунки  у 
закордонних банках і веде рахунки банків-кореспондентів; 

     6) купує  та  продає  валютні  цінності  з  метою монетарного 
регулювання; 

     7) зберігає  банківські  метали,  а  також  купує  та  продає банківські   
метали,   дорогоцінні   метали   та  камені  та  інші коштовності,   пам'ятні  та  
інвестиційні  монети  з  дорогоцінних металів  на  внутрішньому  і  
зовнішньому  ринках без квотування і ліцензування;   

     8) розміщує золотовалютні резерви самостійно або через банки,  
уповноважені ним на ведення валютних операцій,  виконує операції з 
золотовалютними  резервами  України  з  банками,  рейтинг  яких за 
класифікацією міжнародних рейтингових агентств відповідає  вимогам до 
першокласних банків не нижче категорії А; 

     9) приймає  на  зберігання  та  в  управління  державні цінні папери й 
інші цінності; 

     10)     видає    гарантії    і    поруки,    відповідно    до положення,  
затвердженого Радою Національного банку; 

     11) веде рахунок Державного казначейства України без оплати і 
нарахування відсотків; 

     12) виконує  операції  по  обслуговуванню  державного  боргу,  
пов'язані із розміщенням державних цінних паперів, їх погашенням і виплатою 
доходу за ними; 

     13)  веде  особові рахунки працівників Національного банку;   
     14) веде рахунки міжнародних організацій; 
     15) здійснює безспірне  стягнення  коштів  з  рахунків  своїх клієнтів   

відповідно  до  законодавства  України  в  тому числі за рішенням  суду.   
     Національний банк  має  право  здійснювати  й  інші операції,  

необхідні для забезпечення виконання своїх функцій. 
     Національний  банк  має  право  встановлювати плату за надані ним 

відповідно до закону послуги (здійснені операції). 
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Розділ X 
 

БАНКІВСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ І БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД 
 

 

     Стаття 55. Мета та сфера банківського нагляду 
     Головна мета банківського регулювання і нагляду - безпека  та 

фінансова   стабільність  банківської  системи,  захист  інтересів вкладників і 
кредиторів. 

     Національний банк здійснює функції банківського регулювання і 
нагляду  за  діяльніс тю  банків,  в межах та порядку, передбачених 
законодавством України. 

     Національний  банк  здійснює  постійний нагляд за дотриманням 
банками,  їх  підрозділами,  афілійованими та спорідненими особами банків  на  
території  України  та   за   кордоном,   банківськими об'єднаннями,   
представництвами  та  філіями  іноземних  банків  в Україні,  а  також  іншими   
юридичними   та   фізичними   особами банківського      законодавства,     
нормативно-правових     актів Національного банку і економічних нормативів. 
Національний банк не здійснює  перевірок  і  ревіз ій фінансово-господарської 
діяльності осіб, зазначених у цій статті. 

 

     Стаття 56. Нормативно-правові акти Національного банку 
     Національний банк  видає  нормативно-правові  акти  з питань,  

віднесених до його повноважень,  які є обов'язковими  для  органів державної   
влади  і  органів  місцевого  самоврядування,  банків, підприємств,  організацій 
та установ незалежно від форм власності, а також для фізичних осіб. 

     Нормативно-правові акти Національного банку видаються у формі 
постанов  Правління  Національного  банку,  а  також   інструкцій, положень,    
правил,   що   затверджуються   постановами  Правління Національного банку.  
Вони не можуть суперечити законам України та іншим  законодавчим актам 
України і не мають зворотної сили,  крім випадків,  коли вони згідно з законом 
пом'якшують  або  скасовують відповідальніс ть. 

     Нормативно-правові акти    Національного   банку   підлягають 
обов'язковій державній реєстрації в Міністерстві  юстиції  України та 
набирають чинності відповідно до законодавства України. 

     Нормативно-правові акти   Національного   банку  можуть  бути 
оскаржені відповідно до законодавства України. 

 

     Стаття 58. Економічні нормативи 
     З метою   захисту   інтерес ів   вкладників  та  кредиторів  і 

забезпечення   фінансової   надійності  банків  Національний  банк відповідно   
до   визначеного   ним  порядку  встановлює  для  них обов'язкові економічні 
нормативи. Ці нормативи мають забезпечувати здійснення   контролю   за   
ризиками,  пов'язаними  з  капіталом, ліквідністю,  наданням кредитів, 
інвестиціями капіталу, а також за відсотковим та валютним ризиком.  

     Про подальші  зміни  нормативів  та  методики  їх  розрахунку 
Національний банк офіційно повідомляє не пізніше ніж за місяць  до введення 
їх у дію. 
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З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
 

Про банки і банківську діяльність 
від 7 грудня 2000 року № 2121-III 

 
Витяг 

 
 

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Глава 1 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

     Стаття 1. Предмет та мета Закону 
 
     Цей Закон визначає структуру банківської системи, економічні,  

організаційні   і   правові    засади    створення,    діяльності, реорганізації і 
ліквідації банків. 

     Метою цього   Закону   є   правове  забезпечення  стабільного розвитку 
і діяльності  банків  в  Україні  і  створення  належного конкурентного   
середовища   на  фінансовому  ринку,  забезпечення захисту законних інтересів  
вкладників і клієнтів банків, створення сприятливих  умов  для  розвитку  
економіки  України  та підтримки вітчизняного товаровиробника. 

 
      
Стаття 2. Визначення термінів 
 
 У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 
     андеррайтинг -  купівля на первинному ринку цінних  паперів  з  

наступним  їх  перепродажем  інвесторам;  укладання  договору  про 
гарантування  повного  або  часткового  продажу   цінних   паперів емітента   
інвесторам,   про  повний  чи  частковий  їх  викуп  за фіксованою ціною з 
наступним перепродажем або  про  накладання  на покупця  обов'язку робити 
все можливе,  щоб продати якомога більше цінних паперів,  не беручи 
зобов'язання  придбати  будь-які  цінні папери, що не були продані; 

     афілійована особа  банку  -  будь-яка юридична особа,  в якій банк має 
істотну участь або яка має істотну участь у банку; 

     банк - юридична особа,  яка має виключне  право  на  підставі ліцензії 
Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції:  
залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб  та розміщення 
зазначених коштів від свого імені,  на власних умовах та  на  власний  ризик,  
відкриття  і  ведення  банківських рахунків фізичних та юридичних осіб; 
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     банк з  іноземним капіталом - банк,  у якому частка капіталу, що 
належить хоча б одному нерезиденту, перевищує 10 відсотків; 

     банківська діяльність - залучення у  вклади  грошових  коштів  
фізичних  і  юридичних  осіб  та  розміщення зазначених коштів від свого імені,   
на власних умовах та на власний ризик,  відкриття  і ведення банківських 
рахунків фізичних та юридичних осіб; 

     банківський кредит - будь-яке зобов'язання банку надати певну суму 
грошей,  будь-яка гарантія,  будь-яке  зобов'язання  придбати право  вимоги 
боргу,  будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано  в  обмін  на  
зобов'язання  боржника  щодо  повернення заборгованої суми,  а також на 
зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми; 

     банківська ліцензія - документ,  який видається  Національним банком  
України в порядку і на умовах,  визначених у цьому Законі, на  підставі  якого  
банки  мають  право  здійснювати   банківську діяльність; 

     банківський платіжний   інструмент   -   засіб,   що  містить реквізити,   
які ідентифікують його емітента,  платіжну систему,  в якій   він  
використовується,  та,  як  правило,  держателя  цього банківського  платіжного  
інструмента.  За  допомогою  банківських платіжних   інструментів    
формуються   відповідні   документи  за операціями,  що здійснені з   
використанням  банківських  платіжних інструментів,  на  підставі  яких  
проводиться  переказ грошей або надаються   інші   послуги   держателям   
банківських    платіжних інструментів; 

     банківські рахунки  -  рахунки,  на яких обліковуються власні кошти,   
вимоги,  зобов'язання  банку  стосовно  його  клієнтів   і контрагентів та які 
дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських 
платіжних інструментів; 

     державний реєстр банків - реєстр,  що  ведеться  Національним банком  
України  і  містить відомості про державну реєстрацію усіх банків; 

     вклад (депозит) - це кошти в готівковій або  у  безготівковій формі,  у  
валюті  України  або в іноземній валюті,  які розміщені клієнтами на їх іменних 
рахунках у банку на договірних засадах  на визначений  строк  зберігання  або  
без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до  
законодавства  України та умов договору; 

     державна реєстрація  банку  - надання банку статусу юридичної особи 
відповідно до вимог глави 3 цього Закону; 

     ділова репутація - сукупність  підтвердженої  інформації  про особу,  
що  дає  можливість  зробити  висновок  про  професійні та управлінські 
здібності такої особи, її порядність та відповідніс ть її діяльності вимогам 
закону; 

     економічні нормативи    -    показники,   що   встановлюються 
Національним банком України і дотримання яких є  обов'язковим  для банків; 

      іноземний -  пов'язаний  з  громадянином або юридичною особою 
будь-якої країни, крім України; 

     істотна участь - пряме  або  опосередковане,  самостійно  або спільно   
з  іншими  особами  володіння  10  і  більше  відсотками статутного  капіталу  
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або  права  голосу  придбаних  акцій  (паїв) юридичної особи або незалежна від 
формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи 
діяльніс ть юридичної особи; 

     капітал банку  -  залишкова  вартість  активів  банку   після 
вирахування всіх його зобов'язань; 

     капітал підписний   -  величина  капіталу,  на  яку  отримано письмові 
зобов'язання акціонерів  (пайовиків)  банку  на  внесення коштів за підпискою 
на акції (паї); 

     капітал статутний  -  сплачений  та  зареєстрований підписний капітал; 
     капітал регулятивний (власні кошти) - складається з основного та  

додаткового  капіталу,  зваженого  на ризики,  що визначаються нормативно-
правовими актами Національного банку України; 

     клієнт банку  -  будь-яка  фізична  чи  юридична  особа,   що 
користується послугами банку; 

     контроль -  безпосереднє або опосередковане володіння часткою в  
юридичній особі,  одноосібне або  разом  з  іншими  особами,  що презентує  
еквівалент  50  чи більше відсотків статутного капіталу або голосів юридичної 
особи,  або можливість справляти вирішальний вплив  на  управління,  або  
діяльніс ть  юридичної особи на основі угоди або будь-яким іншим чином; 

     кошти - гроші у  національній  або  іноземній  валюті  чи  їх 
еквівалент; 

     кредитор банку   -   юридична  або  фізична  особа,  яка  має 
документально підтверджені вимоги до боржника щодо  його  майнових 
зобов'язань; 

     ліквідація банку  - процедура припинення функціонування банку як  
юридичної особи відповідно до положень цього Закону; 

     ліквідатор - юридична або фізична особа, яка здійснює функції щодо 
припинення діяльності банку та задоволення вимог кредиторів; 

     ліквідаційна маса  -  усі  види  майнових  активів  (майно та майнові 
права) банку, які належать йому на праві власності на день відкриття 
ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідації; 

     мораторій - зупинення виконання банком майнових зобов'язань і 
зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), строк   
виконання  яких  настав  до  дня  введення  мораторію,  та зупинення  заходів,  
спрямованих  на  забезпечення  виконання  цих зобов'язань   та   зобов'язань   
щодо  сплати  податків  і  зборів (обов'язкових платежів),  застосованих до  
прийняття  рішення  про введення мораторію; 

     неплатоспроможність банку - неспроможність банку своєчасно та в  
повному  обсязі  виконати  законні  вимоги   кредиторів   через відсутність  коштів   
або зменшення розміру капіталу банку до суми, що   становить   менше   однієї   
третини   мінімального   розміру регулятивного капіталу банку; 

     нормативно-правові акти   Національного   банку   України   -  
нормативно-правові акти,  що видаються Національним банком України у  
межах  його  повноважень  на  виконання  цього та інших законів України; 
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     підрозділ банку - структурна одиниця банку, що не має статусу 
юридичної особи і виконує функції, визначені банком; 

     представництво банку     -     територіально    відокремлений 
структурний підрозділ банку, що не здійснює банківську діяльність; 

     реорганізація банку - злиття,  приєднання,  виділення,  поділ банку,   
перетворення його організаційно-правової форми,  наслідком яких є передача,   
прийняття його майна, коштів, прав та обов'язків правонаступникам; 

     розрахункові банківські  операції - рух грошей на банківських рахунках,  
здійснюваний згідно з розпорядженнями  клієнтів  або  в результаті  дій,  які  в  
рамках  закону  призвели  до зміни права власності на активи; 

     споріднена особа - юридична особа,  яка має спільних з банком 
власників істотної участі; 

     системоутворюючий банк - банк,  зобов'язання якого становлять не  
менше  10  відсотків  від  загальних  зобов'язань  банківської системи; 

     тимчасова адміністрація   -   процедура,   що  застосовується 
Національним банком України при здійсненні банківського нагляду за 
обставин, передбачених цим Законом; 

     тимчасовий адміністратор  -  фізична  або юридична особа,  що 
призначається   Національним   банком   України   для   здійснення тимчасової 
адмініс трації; 

     уповноважена особа банку - особа,  яка на підставі статуту чи угоди 
має повноваження представляти банк та вчиняти від його імені певні дії, що 
мають юридичне значення; 

     учасники банку  - засновники банку,  акціонери банку,  який є 
акціонерним товариством,  учасники банку,  який  є  товариством  з обмеженою 
відповідальністю, і пайовики кооперативного банку; 

     філія банку  - відокремлений структурний підрозділ банку,  що не має 
статусу юридичної особи і  здійснює  банківську  діяльність від імені банку; 

     фінансова холдингова   група   -   фінансова   установа,  яка відповідає 
вимогам статті 12 цього Закону. 

     
     Стаття 4. Банківська система України 
 
     Банківська система України складається з Національного  банку 

України та інших банків,  що створені і діють на території України відповідно 
до положень цього Закону. 

     Банки в Україні можуть функціонувати як універсальні  або  як  
спеціалізовані.  За  спеціалізацією  банки  можуть  бути ощадними,  
інвестиційними, іпотечними, розрахунковими (кліринговими). 

     Банк самостійно   визначає   напрями   своєї   діяльності   і 
спеціалізацію   за  видами  операцій.  Національний  банк  України здійснює  
регулювання  діяльності  спеціалізованих  банків   через економічні    
нормативи    та    нормативно-правове   забезпечення здійснюваних цими 
банками операцій. 
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     Банк набуває статусу  спеціалізованого  банку  у  разі,  якщо більше  50  
відсотків  його  активів є активами одного типу.  Банк набуває статусу  
спеціалізованого  ощадного  банку  у  разі,  якщо більше 50 відсотків його 
пасивів є вкладами фізичних осіб. 

     Національний банк України здійснює регулювання та банківський 
нагляд відповідно до положень Конституції України,  цього  Закону, Закону 
України  "Про Національний банк України",  інших законодавчих  актів  та  
нормативно-правових  актів  Національного банку України. 

 
     Стаття 5. Економічна незалежність банків 
 
     Банки мають  право  самостійно  володіти,  користуватися   та 

розпоряджатися майном, що перебуває у їхній власності. 
     Держава не  відповідає  за зобов'язаннями банків,  а банки не 

відповідають за зобов'язаннями держави,  якщо інше не  передбачено законом 
або договором. 

     Національний банк  України  не  відповідає  за зобов'язаннями банків,   
а банки не відповідають за  зобов'язаннями  Національного банку України,  
якщо інше не передбачено законом або договором. 

     Органам державної  влади  і  органам місцевого самоврядування 
забороняється  будь-яким  чином   впливати   на   керівництво   чи працівників   
банків у ході виконання ними службових обов'язків або втручатись у діяльніс ть 
банку,  за винятком випадків, передбачених законом. 

     Шкода, заподіяна  банку внаслідок такого втручання,  підлягає 
відшкодуванню у порядку, визначеному законом. 

 
     Стаття 6. Організаційно-правова форма банку 
 
     Банки в Україні створюються у формі акціонерного  товариства,  

товариства з обмеженою відповідальніс тю або кооперативного банку. 
     Законодавство про   господарські  товариства  поширюється  на банки 

у частині, що не суперечить цьому Закону. 
 
     Стаття 7. Державні банки 
 
     Державний банк - це банк,  сто відсотків статутного  капіталу якого 

належать державі. 
     Державний банк   засновується  за  рішенням Кабінету Міністрів  

України.  При цьому в  законі  про  Державний  бюджет  України  на 
відповідний  рік  передбачаються  витрати на формування статутного капіталу 
державного банку.  Кабінет Міністрів України зобов'язаний отримати 
позитивний висновок Національного банку України з приводу наміру   
заснування   державного   банку.    Отримання    висновку Національного банку 
України є обов'язковим також у разі ліквідації (реорганізації) державного  
банку,  за  винятком  його  ліквідації внаслідок неплатоспроможності. 
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     Статут та   діяльність  державного  банку  мають  відповідати вимогам 
цього Закону, інших законів  України та нормативно-правових актів  
Національного банку України. 

     Статут державного  банку  затверджується  постановою Кабінету 
Міністрів України. 

     Національний банк  України   здійснює   державну   реєстрацію 
державних   банків   відповідно   до   вимог   цього   Закону   та нормативно-
правових актів Національного банку України. 

     Держава здійснює та реалізує повноваження власника щодо акцій 
(паїв),  які  їй  належать у статутному капіталі державного банку, через органи 
управління державного банку. 

     Органами управління державного  банку  є  наглядова  рада  та 
правління банку. 

     Органом контролю   державного   банку  є  ревізійна  коміс ія,  
персональний та  кількісний  склад  якої  визначаються  наглядовою радою 
державного банку. 

     Наглядова рада  є  вищим органом управління державного банку, що  
здійснює  контроль  за  діяльніс тю  правління  банку  з  метою збереження  
залучених  у  вклади грошових коштів,  забезпечення їх повернення вкладникам 
та захисту інтерес ів  держави  як  акціонера державного банку та інші функції,  
визначені цим Законом. 

     До складу  наглядової  ради  державного  банку  входять члени 
наглядової ради  банку,  призначені  Верховною  Радою  України  та 
Президентом  України.  З метою представництва інтересів держави до складу 
наглядової ради державного  банку  можуть  входити  народні депутати  
України,  представники  органів виконавчої влади та інші особи,  що 
відповідають вимогам,  зазначеним у цій  статті.  Строк повноважень членів  
наглядової ради державного банку - п'ять років. 

     Президент України   призначає   сім  членів  наглядової  ради 
державного банку шляхом прийняття відповідного Указу. 

     Верховна Рада України призначає сім  членів  наглядової  ради 
державного банку шляхом прийняття відповідної Постанови. 

     Членом наглядової  ради державного банку може бути громадянин 
України,  який  має  вищу  економічну  або  юридичну  освіту,  або науковий  
ступінь у галузі економіки,  фінансів та/або права і при цьому має  досвід  
роботи  в  органах  законодавчої  влади  чи  на керівних   посадах   центральної   
виконавчої  влади  України  або банківській установі,  чи досвід  наукової,   
практичної  роботи  у галузі економіки, фінансів, права. 

     Члени наглядової ради державного банку виконують свої функції без  
отримання будь-якої матеріальної винагороди. 

     Наглядову раду   державного   банку   очолює   голова,   який 
обирається наглядовою радою зі складу її членів. 

     Засідання наглядової ради є правомочним за наявності не менше 
десяти її членів. 
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     Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів від  
загальної  кількості присутніх на засіданні членів наглядової ради державного 
банку. 

     Внутрішні питання  організації  діяльності  наглядової   ради 
державного  банку  та  питання діловодства визначаються положенням про 
наглядову раду, що приймається на її засіданні. 

     Повноваження призначеного складу наглядової  ради  державного 
банку  та/або кожного з її членів можуть припинятися відповідно за рішенням  
Верховної  Ради  України  та  Президента  України   щодо призначених  ними  
осіб,  але  не  раніше ніж через один рік  з дня призначення.  У  разі   
призначення   тимчасового   адмініс тратора державного  банку  повноваження  
наглядової  ради  припиняються на підставі статті 78 цього Закону. 

     У своїй діяльності наглядова рада державного банку  керується цим  
Законом,  іншими  актами  законодавства  України  та статутом державного 
банку.  Наглядова  рада  не  втручається  в  оперативну діяльність державного 
банку. 

     До компетенції  наглядової  ради  державного  банку  належить 
прийняття рішень з питань,  визначених у пунктах 1, 5, 6 статті 38 цього  
Закону  та  пунктах  1-7 статті 39 цього Закону,  а також з інших  питань,   
необхідніс ть  врегулювання  яких  передбачена  цим Законом. 

     Рішення про  зміну  розміру  статутного  капіталу  державного банку  
та  припинення  його   діяльності   приймається   Кабінетом Міністрів   України.    
При   цьому   Кабінет   Міністрів   України зобов'язаний  отримати  позитивний  
висновок  Національного  банку України з приводу наміру зміни розміру 
статутного фонду державного банку. 

     Повноваження виконавчого органу державного банку визначаються 
його  статутом.  Кандидатури  голови  та членів виконавчого органу 
узгоджуються з Національним банком  України  відповідно  до  вимог цього 
Закону. 

     Банк, створений  у порядку,  визначеному частиною другою цієї статті,   
має  право   додавати   до   свого   найменування   слово "державний",   
використовувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора 
України. 

     У разі прийняття рішення про часткове  або  повне  відчуження 
державою  належних  їй  акцій  (паїв)  державного банку такий банк втрачає 
статус державного.  Власники  акцій  зобов'язані  привести статут та діяльніс ть 
банку у відповідніс ть з вимогами цього Закону та нормативно-правових актів  
Національного банку України. 

 
     Стаття 8. Кооперативні банки 
 
     Кооперативний банк створюється в порядку,  передбаченому  цим 

Законом.  Законодавство про кооперацію поширюється на кооперативні банки в 
частині, що не суперечить цьому Закону. 
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     Кооперативні банки створюються за принципом  територіальності і 
поділяються на місцеві та центральний кооперативні банки. 

     Мінімальна кількість  учасників  місцевого  (у межах області)  
кооперативного банку має бути не менше 50 осіб.  У разі  зменшення кількості 
учасників і неспроможності кооперативного банку протягом одного року  
збільшити  їх  кількість  до  мінімальної  необхідної кількості   діяльніс ть  
такого  банку  припиняється  шляхом  зміни організаційно-правової форми або 
ліквідації. 

     Учасниками центрального  кооперативного   банку   є   місцеві 
кооперативні банки. 

     До функцій    центрального    кооперативного    банку,   крім 
передбачених цим Законом,  належать централізація та  перерозподіл ресурсів,  
акумульованих місцевими кооперативними банками, а також здійснення   
контролю   за   діяльністю    кооперативних    банків регіонального рівня. 

     Органами управління  кооперативних  банків  є  загальні збори 
учасників (пайовиків),  спостережна рада банку та правління банку. Органом  
контролю є ревізійна комісія банку.  Органи управління та контролю  
кооперативного  банку  створюються  та  здійснюють  свої повноваження 
відповідно до цього Закону. 

     Статутний капітал  кооперативного  банку  поділяється на паї. Рівень 
мінімального  розміру  статутного  капіталу  кооперативного банку  
встановлюється  Національним  банком  України відповідно до цього Закону. 

     Кожний учасник кооперативного  банку  незалежно  від  розміру своєї 
участі у капіталі банку (паю) має право одного голосу. 

     Прибутки або  збитки  кооперативного  банку  за  результатами 
фінансового року розподіляються між учасниками пропорційно розміру їх паю. 

     Обмеження, встановлені  цим  Законом  для  операцій  банку  з  
пов'язаними особами,  не поширюються  на  операції  кооперативного банку. 

      
Розділ II 

 
СТВОРЕННЯ, ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ, ЛІЦЕНЗУВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВ 
 

Глава 2 
СТВОРЕННЯ БАНКІВ 

 
     Стаття 14. Учасники банків 
 
     Учасниками банку  можуть  бути  юридичні  і  фізичні   особи,  

резиденти  та  нерезиденти,  а  також  держава  в  особі  Кабінету Міністрів  
України або уповноважених ним органів. 

     Власники іс тотної участі  у  банку  повинні  мати  бездоганну ділову 
репутацію та задовільний фінансовий стан. 



 240 

     Вимоги щодо  ділової  репутації  та задовільності фінансового стану  
засновників  та  акціонерів  (пайовиків),   які   набувають істотної   участі   у   
банку,   встановлюються   цим  Законом  та нормативно-правовими актами 
Національного банку України. 

     Учасниками банку не можуть бути юридичні особи,  в яких  банк має 
істотну участь,  об'єднання громадян,  релігійні та благодійні організації. 

 
          Стаття 16. Статут банку 
 
     Статут банку складається з урахуванням положень цього Закону,  

Закону України  "Про господарські товариства" та інших законів України. 
     Статут банку обов'язково має містити інформацію про: 
     1) найменування банку; 
     2) його місцезнаходження; 
     3) організаційно-правову форму; 
     4) види діяльності, які має намір здійснювати банк; 
     5) розмір  та  порядок  формування статутного капіталу банку, види 

акцій банку,  їх номінальну  вартість,  форми  випуску  акцій (документарна або 
бездокументарна),  кількіс ть акцій, що купуються акціонерами; 

     6) структуру  управління  банком,   органи   управління,   їх 
компетенцію та порядок прийняття рішень; 

     7) порядок  реорганізації  та  ліквідації банку відповідно до глав 5 та 16 
цього Закону; 

     8) порядок внесення змін та доповнень до статуту банку; 
     9) розмір та порядок утворення резервів  та  інших  загальних фондів  

банку; 
     10) порядок розподілу прибутків та покриття збитків; 
     11) положення про аудиторську перевірку банку; 
     12) положення про органи внутрішнього аудиту банку. 
     Рішення про  внесення  змін  до  статуту банку набирає сили з моменту 

реєстрації таких змін Національним банком України. 
     Реєстрація змін до  статуту  банку  здійснюється  у  порядку,  

визначеному Національним банком України. 
 

Глава 3 
 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВ 
 

     Стаття 17. Державна реєстрація банків 
 
     Державна реєстрація  банків  здійснюється Національним банком 

України відповідно до вимог цього  Закону  та  нормативно-правових актів  
Національного банку України. 

     Уповноважені засновниками  банку  особи подають Національному 
банку України для державної реєстрації такі документи: 
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     1) заяву про реєстрацію банку; 
     2) установчий договір (крім державного банку); 
     3) статут банку; 
     4) рішення про створення банку (протокол  установчих  зборів) або  

Постанову Кабінету Міністрів України про створення державного банку; 
     5) бізнес-план,  що визначає види діяльності, які банк планує 

здійснювати  на  найближчий рік,  та стратегію діяльності банку на найближчі 
три роки згідно  із  встановленими  Національним  банком України вимогами; 

     6) інформацію  про  фінансовий  стан учасників,  які матимуть істотну 
участь у банку.  У разі коли засновником банку є  юридична особа, надається 
інформація про членів ради директорів і осіб, які мають істотну участь у цій 
юридичній особі; 

     7) бухгалтерську і  фінансову  звітність  за  останні  чотири звітних  
періоди (квартали) - для учасників - юридичних осіб,  які матимуть істотну 
участь  у  банку,  довідку  Державної  податкової адміністрації  України  про  
доходи  за  останній  звітний  період (рік) - для учасників - фізичних осіб, які 
матимуть іс тотну участь у банку; 

     8) відомості   про   кількісний   склад   спостережної  ради, правління 
(ради директорів), ревізійної комісії; 

     9) копію  платіжного  документа   про   внесення   плати   за 
реєстрацію банку, що встановлюється Національним банком України; 

     10) нотаріально    завірені   копії   установчих   документів учасників,   
які є юридичними особами та матимуть іс тотну участь  у банку; 

     11) копії  звіту про проведення відкритої підписки на акції - для  банку,  
який  створюється  у  формі  відкритого  акціонерного товариства; 

     12) відомості  про професійну придатніс ть та ділову репутацію голови  
та  членів  правління  (ради   директорів)   і   головного бухгалтера банку. 

     Національний банк  України  у  тижневий термін з дати подання 
документів для державної  реєстрації  банку  відкриває  тимчасовий рахунок   
для  накопичення  підписних  внесків засновників та інших учасників банку. 

     Рішення про державну  реєстрацію  банку  або  про  відмову  в  
державній реєстрації банку приймається Національним банком України не 
пізніше тримісячного строку з моменту  подання  повного  пакета документів, 
зазначених у цій статті. 

     Національний банк   України   може   вимагати   від  заявника 
виправлення недоліків у поданих документах. 

     Реєстрація банків здійснюється шляхом  внесення  відповідного запису  
до  Державного  реєстру  банків,  після  чого банк набуває статусу юридичної 
особи. 

     Національний банк України  видає  банку  свідоцтво  про  його 
державну реєстрацію за встановленою ним формою. 
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Розділ III 
 

КАПІТАЛ, УПРАВЛІННЯ, ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 
 

Глава 6 
КАПІТАЛ, ФОНДИ ТА РЕЗЕРВИ БАНКУ 

 
     Стаття 30. Структура капіталу банку 
 
     Капітал банку включає: 
     1) основний капітал; 
     2) додатковий капітал. 
     Основний капітал банку  включає  сплачений  і  зареєстрований 

статутний  капітал і розкриті резерви,  які створені або збільшені за рахунок  
нерозподіленого прибутку,  надбавок до  курсу  акцій  і додаткових  внесків 
акціонерів у капітал,  загальний фонд покриття ризиків,  що створюється під  
невизначений  ризик  при  проведенні банківських  операцій,  за  винятком  
збитків  за  поточний  рік і нематеріальних активів.  Розкриті резерви 
включають і  інші  фонди такої самої якості, які повинні відповідати таким 
критеріям: 

     1) відрахування  до  фондів  мають  здійснюватися  з прибутку після 
оподаткування або з прибутку до оподаткування, скоригованого на всі 
потенційні податкові зобов'язання; 

     2) фонди  і  рух  коштів  до  них  та  з  них  повинні окремо 
розкриватись у опублікованих звітах банку; 

     3) фонди повинні бути  у  розпорядженні  банку  для  покриття збитків  
з метою необмеженого і негайного використання у разі появи збитків; 

     4) збитки не можуть безпосередньо  покриватися  з  фондів,  а повинні 
проводитися через рахунок прибутків і збитків. 

     За умови  затвердження Національним банком України додатковий 
капітал може включати: 

     1) нерозкриті резерви (крім того факту,  що такі  резерви  не 
відображаються  в опублікованому балансі банку,  вони повинні мати такі самі 
якість і природу, як і розкритий капітальний резерв); 

     2) резерви  переоцінки  (основні  засоби   та   нереалізована вартість    
"прихованих"    резервів   переоцінки   в   результаті довгострокового   
перебування   у   власності   цінних    паперів, відображених у балансі за 
історичною вартістю їх придбання); 

     3) гібридні   (борг/капітал)   капітальні   інструменти,  які повинні 
відповідати таким критеріям: 

     вони є   незабезпеченими,    субординованими    і    повністю 
сплаченими; 

     вони не можуть бути погашені за ініціативою власника; 
     вони можуть  вільно  брати  участь  у  покритті  збитків  без  

пред'явлення банку вимоги про припинення торгових операцій; 
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     вони дозволяють відстрочення обслуговування зобов'язань  щодо 
сплати відсотків,  якщо рівень прибутковості не дозволяє здійснити такі 
виплати; 

     4) субординований  борг   (звичайні   незабезпечені   боргові капітальні  
інструменти,  які  за  умовою контракту не можуть бути забрані з банку  раніше  
5  років,  а  у  випадку  банкрутства  чи ліквідації  повертаються  інвестору після 
погашення претензій всіх інших кредиторів).  При  цьому  сума  таких  коштів,  
включених  у капітал,  не  може  перевищувати  50  відсотків  розміру 
основного капіталу зі щорічним зменшенням на 20 відсотків від його первинної 
вартості протягом 5 останніх років угоди. 

     Національний банк   України   має   право   визначати   своєю 
постановою інші статті балансу банку для включення до  додаткового капіталу,   
а  також  умови і порядок такого включення.  Додатковий капітал не може бути 
більшим 100 відсотків основного капіталу. 

 
     Стаття 31. Розмір статутного капіталу на момент реєстрації 
                банку 
 
     Мінімальний розмір  статутного  капіталу на момент реєстрації банку 

не може бути менше: 
     1) для місцевих кооперативних банків - 1 мільйона євро; 
     2) для комерційних банків,  які здійснюють свою діяльність на 

території однієї області, - 3 мільйонів євро; 
     3) для  банків,  які  здійснюють свою діяльність на території всієї 

України, - 5 мільйонів євро. 
     Перерахування розміру   статутного    капіталу    у    гривні 

здійснюється  за  офіційним  курсом  гривні  до  іноземних  валют,  
встановленим  Національним  банком  України  на   день   укладення 
установчого договору. 

     За підсумками  року  на  основі  фінансової  звітності  банки 
зобов'язані  коригувати  розмір  статутного  капіталу  на   індекс девальвації  чи  
ревальвації  гривні за рахунок та в межах валових доходів  або  валових  витрат  
банку   відповідно   до   методики, встановленої Національним банком України. 

     Національний банк  України  має  право встановити для окремих 
банків залежно від їх спеціалізації  диференційований  мінімальний статутний  
капітал  на  момент  реєстрації  банку,  але  не  нижче розмірів, передбачених 
цією статтею.       

Глава 7 
УПРАВЛІННЯ БАНКОМ 

 

     Стаття 37. Органи управління та контролю банку 
 

     Органами управління  банку  є   загальні   збори   учасників,  
спостережна рада, правління (рада директорів) банку. 

     Органом контролю  банку  є  ревіз ійна  комісія  та внутрішній аудит 
банку. 
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Глава 8 
ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 

 
     Стаття 47. Банківські операції 
 
     На підставі   банківської   ліцензії   банки   мають    право здійснювати 

такі банківські операції: 
     1) приймання  вкладів  (депозитів)  від  юридичних і фізичних осіб; 
     2) відкриття  та  ведення  поточних   рахунків   клієнтів   і банків-

кореспондентів,  у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за 
допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них; 

     3) розміщення  залучених  коштів від свого імені,  на власних умовах 
та на власний ризик. 

     Банк, крім перелічених у частині першій цієї статті операцій, має право 
здійснювати такі операції та угоди: 

     1) операції з валютними цінностями; 
     2) емісію власних цінних паперів; 
     3) організацію   купівлі   та   продажу   цінних  паперів  за дорученням 

клієнтів; 
     4) здійснення операцій на  ринку  цінних  паперів  від  свого імені 

(включаючи андеррайтинг); 
     5) надання  гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх 

осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі; 
     6) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі  

за  поставлені товари чи надані послуги,  приймаючи на себе ризик виконання 
таких вимог та прийом платежів (факторинг); 

     7) лізинг; 
     8) послуги з відповідального зберігання та надання  в  оренду сейфів  

для зберігання цінностей та документів; 
     9) випуск,  купівлю,  продаж і обслуговування чеків, векселів та інших 

оборотних платіжних інструментів; 
     10) випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з  

використанням цих карток; 
     11) надання  консультаційних  та  інформаційних  послуг  щодо 

банківських операцій. 
     Операції, визначені пунктами 1-3 частини першої цієї  статті, належать  

до  виключно  банківських  операцій,  здійснювати  які у сукупності  дозволяється  
тільки  юридичним  особам,   які   мають банківську  ліцензію.  Інші юридичні 
особи мають право здійснювати операції,  визначені пунктами 2-3 частини 
першої цієї  статті,  на підставі  ліцензії  на здійснення окремих банківських 
операцій,  а інші операції та угоди,  передбачені  цією  статтею,  вони  можуть 
здійснювати у порядку, визначеному законами України. 

     За умови  отримання  письмового  дозволу  Національного банку 
України банки також мають право здійснювати такі операції: 
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     1) здійснення інвестицій у  статутні  фонди  та  акції  інших 
юридичних осіб; 

     2) здійснення   випуску,  обігу,  погашення  (розповсюдження)  
державної та іншої грошової лотереї; 

     3) перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів; 
     4) операції за дорученням клієнтів або від свого імені: 
     з інструментами грошового ринку; 
     з інструментами,  що  базуються   на   обмінних   курсах   та відсотках; 
     з фінансовими ф'ючерсами та опціонами; 
     5) довірче   управління   коштами   та  цінними  паперами  за 

договорами з юридичними та фізичними особами; 
     6) депозитарну діяльніс ть і  діяльніс ть  з  ведення  реєстрів власників  

іменних цінних паперів. 
     Національний банк  України  встановлює порядок надання банкам 

дозволу на здійснення операцій,  визначених пунктами  1-4  частини другої цієї 
статті. Дозвіл надається, якщо: 

     1) рівень  регулятивного  капіталу  банку  відповідає вимогам 
Національного  банку  України,   що   підтверджується   незалежним 
аудитором; 

     2) банк не є об'єктом застосування заходів впливу; 
     3) банком  подано  план,  за  яким  він буде здійснювати таку 

діяльніс ть, і цей план схвалений Національним банком України; 
     4) Національний банк України дійшов  висновку,  що  банк  має 

достатні  фінансові  можливості  і  відповідних  спеціалістів  для здійснення 
такої діяльності. 

     Банк має   право   здійснювати   інші   угоди    згідно    із  
законодавством України. 

     Національний банк  України  має  право  встановити спеціальні 
вимоги,  включаючи  вимоги  щодо  підвищення  рівня  регулятивного капіталу  
банку чи інших економічних нормативів,  стосовно певного виду діяльності,  
передбаченого у цій статті. 

     Комерційні банки самостійно встановлюють процентні ставки  та 
комісійну винагороду по своїх операціях. 

 
     Стаття 49. Кредитні операції 
 
     Як кредитні у цій статті розглядаються операції,  зазначені у пункті 3 

частини першої та у пунктах 3-7 частини другої статті  47 цього Закону. 
     Для проведення  спільного  фінансування банки можуть укладати 

угоди  про  консорціумне  кредитування.  В  рамках   такої   угоди банки-
учасники  встановлюють  умови надання кредиту та призначають банк,  
відповідальний за виконання  угоди.  Банки-учасники  несуть ризик  по  
наданому  кредиту  пропорційно до внесених у консорціум коштів. 

     Банк зобов'язаний мати підрозділ,  функціями якого є  надання 
кредитів та управління операціями, пов'язаними з кредитуванням. 
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     Банкам забороняється прямо чи опосередковано надавати кредити для 
придбання власних цінних паперів.  Використання цінних паперів власної   емісії  
для  забезпечення  кредитів  можливе  з  дозволу Національного банку України. 

     Банк зобов'язаний при наданні кредитів додержуватись основних 
принципів     кредитування,     у     тому     числі    перевіряти 
кредитоспроможність  позичальників   та   наявність   забезпечення кредитів,  
додержуватись  встановлених Національним банком України вимог щодо 
концентрації ризиків. 

     Банк не може надавати кредити під  процент,  ставка  якого  є нижчою  
від процентної ставки за кредитами,  які бере сам банк,  і процентної ставки, що 
виплачується ним по депозитах. Виняток можна робити  лише  у  разі,  якщо 
при здійсненні такої операції банк не матиме збитків. 

     Банк має право видавати бланкові кредити за  умов  додержання 
економічних нормативів. 

     Надання безпроцентних  кредитів  забороняється,  за  винятком 
передбачених законом випадків. 

     У разі несвоєчасного погашення кредиту або відсотків за  його 
користування  банк  має  право видавати наказ про примусову оплату боргового 
зобов'язання, якщо це передбачено угодою. 

 
     Стаття 51. Розрахункові банківські операції 
 
     Для здійснення банківської діяльності  банки  відкривають  та ведуть  

кореспондентські  рахунки у Національному банку України та інших банках в  
Україні і за  її  межами,  банківські  рахунки  для фізичних та юридичних осіб у 
гривнях та іноземній валюті. 

     Банківські розрахунки    проводяться    у    готівковій    та безготівковій   
формах   згідно   із   правилами,    встановленими нормативно-правовими 
актами Національного банку України. 

     Безготівкові розрахунки проводяться на підставі розрахункових 
документів на паперових носіях чи в електронному вигляді. 

     Банки в   Україні   можуть   використовувати   як    платіжні інструменти 
платіжні доручення, платіжні вимоги, вимоги-доручення, векселі,  чеки,  
банківські платіжні картки  та  інші  дебетові  і кредитові  платіжні  інструменти,  
що застосовуються у міжнародній банківській практиці. 

     Платіжні інструменти мають бути оформлені  належним  чином  і 
містити інформацію про їх емітента,  платіжну систему, в якій вони 
використовуються,  правові   підстави   здійснення   розрахункової операції  і,  як  
правило,  держателя  платіжного  інструмента  та отримувача коштів,  дату 
валютування,  а  також  іншу  інформацію, необхідну для здійснення банком 
розрахункової операції,  що цілком відповідають інструкціям власника рахунку 
або іншого передбаченого законодавством ініціатора розрахункової операції. 

     При виконанні   розрахункової   операції   банк  зобов'язаний 
перевірити достовірніс ть та формальну відповідність документа. 
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Глава 9 
 

ВІДНОСИНИ БАНКУ З КЛІЄНТАМИ 
 

     Стаття 55. Регулювання відносин банку з клієнтом 
 
     Відносини банку   з   клієнтом   регулюються   законодавством 

України,  нормативно-правовими актами Національного банку  України та 
угодами (договорами) між клієнтом та банком. 

     Банк зобов'язаний докладати максимальних зусиль для уникнення 
конфлікту  інтересів  працівників  банку  і  клієнтів,   а   також конфлікту 
інтересів клієнтів банку. 

     Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких 
товарів чи послуг від банку  або  від  спорідненої  чи  пов'язаної особи банку як  
обов'язкову умову надання банківських послуг. 

 
     Стаття 56. Право клієнта на інформацію 
 
     Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності банку. Банки 

зобов'язані на вимогу клієнта надати таку інформацію: 
     1) відомості,  які підлягають  обов'язковій  публікації,  про фінансові 

показники діяльності банку та його економічний стан; 
     2) перелік    керівників    банку   та   його   відокремлених підрозділів, а 

також фізичних та юридичних осіб, які мають істотну участь у банку; 
     3) перелік послуг, що надаються банком; 
     4) ціну банківських послуг; 
     5) іншу   інформацію   та   консультації   з  питань  надання 

банківських послуг. 
 

Глава 10 
 

БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ТА 
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ 

 

     Стаття 60. Банківська таємниця 
 

     Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,  яка стала  
відомою  банку  у   процес і   обслуговування   клієнта   та взаємовідносин  з   
ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може 
завдати  матеріальної  чи  моральної  шкоди клієнту, є банківською таємницею. 

     Банківською таємницею, зокрема, є: 
     1) відомості  про  стан рахунків клієнтів,  у тому числі стан 

кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 
     2) операції,  які були проведені на користь чи за  дорученням клієнта,  

здійснені ним угоди; 
     3) фінансово-економічний стан клієнтів; 
     4) системи охорони банку та клієнтів; 



 248 

     5) інформація  про  організаційно-правову структуру юридичної особи 
- клієнта, її керівників, напрями діяльності; 

     6) відомості  стосовно  комерційної  діяльності  клієнтів  чи 
комерційної   таємниці,  будь-якого  проекту,  винаходів,  зразків продукції та 
інша комерційна інформація; 

     7) інформація щодо звітності по окремому банку,  за  винятком тієї, що 
підлягає опублікуванню; 

     8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. 
     Інформація про  банки  чи  клієнтів,  що  збирається  під час  

проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. 
     Положення цієї статті не поширюються на узагальнену по банках 

інформацію,  яка  підлягає опублікуванню.  Перелік інформації,  що підлягає 
обов'язковому опублікуванню,  встановлюється Національним банком України 
та додатково самим банком на його розсуд. 

      
Розділ IV 

РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД 

 

Глава 12 
ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 
ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТА БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ 
 

     Стаття 66. Форми регулювання банківської діяльності 
 

     Державне регулювання     діяльності    банків    здійснюється 
Національним банком України у таких формах: 

     I. Адміністративне регулювання: 
     1) реєстрація банків і ліцензування їх діяльності; 
     2) встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків; 
     3) застосування  санкцій  адміністративного  чи   фінансового 

характеру; 
     4) нагляд за діяльністю банків; 
     5) надання рекомендацій щодо діяльності банків. 
     II. Індикативне регулювання: 
     1) встановлення обов'язкових економічних нормативів; 
     2) визначення норм обов'язкових резервів для банків; 
     3) встановлення  норм  відрахувань  до  резервів  на покриття ризиків  

від активних банківських операцій; 
     4) визначення процентної політики; 
     5) рефінансування банків; 
     6) кореспондентських відносин; 
     7) управління золотовалютними  резервами,  включаючи  валютні 

інтервенції; 
     8) операцій з цінними паперами на відкритому ринку; 
     9) імпорту та експорту капіталу. 
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З А К О Н  У К Р А Ї Н И 
Про порядок здійснення розрахунків 

в іноземній валюті 
 

     Стаття 1.  Виручка резидентів  у  іноземній  валюті  підлягає 
зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати 
заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних  днів  з  
дати  митного  оформлення  (виписки вивізної вантажної митної декларації)  
продукції, що експортується, а в  разі експорту  робіт  (послуг),  прав  
інтелектуальної  власності  -  з моменту   підписання  акта  або  іншого  
документа,  що  засвідчує виконання  робіт,  надання  послуг,  експорт  прав  
інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного терміну потребує 
індивідуальної ліцензії Національного банку України. 

     Виручка  резидентів  в  іноземній валюті за експорт продукції 
підприємств  суднобудівної галузі, визначених відповідно до статті 1   Закону   
України   "Про   заходи   щодо   державної  підтримки суднобудівної   
промисловості   в   Україні" ,  та фармацевтичної  продукції  вітчизняного  
виробництва  (коди ТН ЗЕД 30.01-30.06)   підлягає   зарахуванню  на  їх  
валютні  рахунки  в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей,  
зазначені в контрактах,  але  не  пізніше  180 календарних днів з дати митного 
оформлення   (виписки   вивізної   вантажної   митної  декларації)  
фармацевтичної    продукції,    що    експортується.   Перевищення зазначеного  
строку потребує індивідуальної ліцензії Національного банку  України.   

 
     Стаття 2.  Імпортні операції резидентів,  які здійснюються на умовах 

відстрочення  поставки,  в  разі,  коли  таке  відстрочення перевищує  90  
календарних  днів  з  моменту здійснення авансового платежу або виставлення 
векселя на користь постачальника продукції (робіт,   послуг),   що  
імпортується,  потребують  індивідуальної ліцензії Національного банку 
України. 

     При   застосуванні   розрахунків   щодо   імпортних  операцій 
резидентів  у формі документарного акредитиву термін, передбачений 
частиною   першою   цієї   статті,   діє   з   моменту  здійснення уповноваженим  
банком  платежу  на користь нерезидента. 

 
     Стаття 3.  Резиденти,  які  купують  іноземну  валюту   через  

уповноважені  банки  для забезпечення виконання зобов'язань  перед 
нерезидентами,  зобов'язані здійснювати  перерахування  таких  сум протягом 5 
робочих днів з моменту зарахування таких сум на валютні рахунки резидентів. 

 
     Стаття   4.   Порушення  резидентами  термінів,  передбачених 

статтями 1 і 2 цього Закону,  тягне за  собою  стягнення  пені  за кожний   день   
прострочення   у   розмірі   0,3   відсотка   суми неодержаної виручки (митної 
вартості недопоставленої продукції)  в іноземній  валюті,  перерахованої  у  
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грошову  одиницю  України за валютним курсом Національного банку  України  
на  день  виникнення заборгованості. 

 
     У  разі  прийняття судом, Міжнародним комерційним арбітражним 

судом  чи  Морською  арбітражною  комісією при Торгово-промисловій палаті   
України   позовної   заяви   резидента  про  стягнення  з нерезидента  
заборгованості,  яка  виникла  внаслідок недотримання нерезидентом     
термінів,    передбачених    експортно- імпортними контрактами,  терміни,   
передбачені  статтями  1 і 2 цього Закону, зупиняються  і пеня за їх порушення 
в цей період  не  сплачується.  

 
     У  разі прийняття судом рішення про відмову в позові повністю або  

частково,  або  припинення (закриття) провадження у справі чи залишення  
позову без розгляду терміни, передбачені статтями 1 і 2 цього  Закону,  
поновлюються і пеня за їх порушення сплачується за кожний  день  
прострочення,  включаючи  період, на який ці терміни було  зупинено.   

 
     У разі прийняття судом рішення про задоволення позову пеня за 

порушення  термінів,  передбачених статтями 1 і 2 цього Закону, не сплачується   
з  дати  прийняття  позову  до  розгляду  судом  або арбітражним  судом.   

 
     Державні податкові    інспекції    вправі    за    наслідками 

документальних  перевірок  безпосередньо  стягувати  з  резидентів пеню,  
передбачену цією статтею. 

 
     Стаття 5. У разі порушення резидентами термінів, передбачених 

статтею 3 цього Закону,  придбана валюта продається уповноваженими 
банками протягом 5 робочих днів на міжбанківському валютному ринку 
України. При цьому позитивна курсова різниця, що може виникнути за такою 
операцією,  щоквартально направляється до Державного бюджету України,  а  
негативна  курсова  різниця відноситься на результати господарської діяльності 
резидента. 

 
     Стаття 6. У разі перевищення термінів,   зазначених у статтях 1  і  2  

цього  Закону,  в  разі  виконання  резидентами договорів виробничої  
кооперації,  консигнації,  комплексного   будівництва, оперативного і 
фінансового лізингу,  поставки  складних  технічних виробів  і  товарів   
спеціального  призначення  Національний  банк України може надавати  
індивідуальні  ліцензії.   

 
     Порядок віднесення  операцій  резидентів  до   зазначених   у частині  

першій  цієї  статті  встановлюється  Кабінетом Міністрів України. 
     Розрахунки  за    експортно-імпортними    операціями    після 

перерахування  суб'єктами космічної діяльності авансу за виконання робіт  з  
виготовлення  (розробки)  агрегатів,  систем   космічних ракетних комплексів  
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(космічних ракет-носіїв),  космічних апаратів, наземного сегмента космічних 
систем  та  їх  агрегатів,  систем  і комплектуючих  здійснюються  у  строк  до  
500  календарних  днів. Перевищення зазначеного строку  потребує  
індивідуальної  ліцензії Національного банку України. 

     Якщо  перевищення  термінів, зазначених у статтях 1 і 2 цього Закону,   
обумовлено  виникненням  форс-мажорних  обставин, перебіг зазначених  
термінів  зупиняється на весь період дії форс-мажорних обставин  та 
поновлюється з дня, наступного за днем закінчення дії таких  обставин. 

     Підтвердженням  форс-мажорних  обставин  є відповідна довідка 
Торгово-промислової  палати  або  іншої  уповноваженої організації (органу)  
країни  розташування  сторони  договору  (контракту) або третьої  країни  
відповідно до умов договору. 

 
     Стаття  7.  Визнати  таким,  що  втратив   чинність,   Декрет Кабінету 

Міністрів України від 19 лютого 1993 року  N  17-93  "Про порядок здійснення  
розрахунків  в  іноземній  валюті"  (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., 
N 17, ст.186, N 49, ст.462). 

 
 
 Президент України                                         Л.КУЧМА 
 
 м. Київ,  23 вересня 1994 року 
      N 185/94-ВР  
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З А К О Н  У К Р А Ї Н И 
 

Про міжнародний комерційний арбітраж 
від 24 лютого 1994 року № 4002-XII 

 
Витяг 

 
Р о з д і л I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
     Стаття 1. Сфера застосування 
 
     1. Цей  Закон  застосовується  до  міжнародного  комерційного 

арбітражу, якщо місце арбітражу знаходиться на території  України. Однак  
положення, передбачені статтями 8, 9, 35 і 36 цього  Закону, застосовуються і в  
тих випадках, коли місце арбітражу  знаходиться за кордоном. 

     2. До міжнародного комерційного арбітражу  можуть  за  угодою 
сторін  передаватися: 

     спори з договірних та інших  цивільно-правових  відносин,  що 
виникають при  здійсненні  зовнішньоторговельних  та  інших  видів  
міжнародних  економічних зв'язків,  якщо  комерційне  підприємство хоча б 
однієї із сторін знаходиться за кордоном, а також 

     спори підприємств з  іноземними  інвестиціями  і  міжнародних 
об'єднань та організацій,  створених  на  території  України,  між собою, спори 
між їх учасниками, а  так  само  їх  спори  з  іншими суб'єктами права України. 

     3. Для цілей пункту 2 цієї статті, якщо: 
     - сторона   має  більше  ніж  одне  комерційне  підприємство,  

комерційним  підприємством  вважається  те,  яке  має    найбільше відношення 
до арбітражної угоди; 

     - сторона не має комерційного підприємства, береться до уваги її 
постійне місце проживання. 

     4. Цей Закон не зачіпає дії будь-якого іншого закону України, в силу 
якого певні спори не можуть передаватися до  арбітражу  або можуть бути 
передані до  арбітражу  тільки  згідно  з  положеннями іншими, ніж ті, що є в 
цьому Законі. 

     5. Якщо   міжнародним  договором  України  встановлено   інші 
правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про арбітраж  
(третейський  суд),  то   застосовуються   правила    міжнародного договору. 

 

     Стаття 2. Визначення термінів та правила їх тлумачення 
 

     Для цілей цього Закону: 
     "арбітраж"   - будь-який арбітраж (третейський суд) незалежно від 

того, чи  утворюється  він  спеціально  для  розгляду  окремої справи, чи 
здійснюється  постійно  діючою  арбітражною  установою, зокрема 
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Міжнародним комерційним  арбітражним  судом  або  Морською арбітражною  
комісією  при  Торгово-промисловій  палаті    України (додатки N 1 і N 2 до 
цього Закону); 

     "третейський  суд"  -     одноособовий  арбітр  або   колегія арбітрів; 
     "суд" - відповідний орган судової системи держави; 
     - термін "комерційний" тлумачиться широко і охоплює  питання, що  

випливають  з  усіх  відносин  торгового  характеру,   -    як  договірних, так   і  
недоговірних.  Відносини  торгового  характеру включають такі угоди, не 
обмежуючись ними: будь-які торгові  угоди про поставку товарів або надання  
послуг  чи  обмін  товарами  або послугами; угоди про розподіл,  торгове  
представництво;  факторні операції; лізинг; інжиніринг;  будівництво  
промислових  об'єктів; надання  консультативних    послуг;    купівля-продаж     
ліцензій; інвестування; фінансування; банківські послуги; страхування; угоди 
про експлуатацію або концесії; спільні підприємства та інші  форми 
промислового  або  підприємницького  співробітництва;  перевезення товарів   
та  пасажирів   повітрям,    морем,    залізничними    та автомобільними 
шляхами; 

     - коли будь-яке положення цього Закону,  за  винятком  статті 28, надає 
сторонам можливість приймати рішення з певного  питання, сторони можуть 
доручити прийняття такого рішення будь-якій  третій особі, включаючи 
установу; 

     - якщо в будь-якому положенні цього Закону є посилання на те, що 
сторони  погодились  або  що  вони  можуть  погодитися,  або  в будь-якій іншій 
формі є посилання  на  угоду  сторін,  така  угода включає будь-які арбітражні 
правила, зазначені в цій угоді; 

     - коли в  будь-якому  положенні  цього  Закону,  за  винятком абзацу 
першого статті 25 і пункту 2  статті  32,  є  посилання  на позов, воно 
застосовується також до зустрічного позову, а  коли  в ньому  є  посилання  на  
заперечення,   воно   застосовується   до заперечення на такий зустрічний позов. 

      
     Стаття 5. Межі втручання суду 
 

     З питань, що регулюються цим Законом, ніяке судове  втручання не 
повинно мати місця, крім як у випадках, коли воно передбачене в цьому Законі. 

 

     Стаття 6. Органи для виконання певних функцій сприяння 
               та контролю щодо арбітражу 
 

     1. Функції, зазначені в пунктах 3 та 4 статті  11,  пункті  3 статті 13,  
статті 14, виконуються Президентом  Торгово-промислової палати України. 

     2. Функції, зазначені в пункті 3 статті 16 і пункті 2  статті 34,    
виконуються  районними,  районними  у  містах,  міськими  та міськрайонними  
судами за місцезнаходженням арбітражу. 
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Р о з д і л II 
АРБІТРАЖНА УГОДА 

 

     Стаття 7. Визначення та форма арбітражної угоди 
 

     1. Арбітражна  угода  -  це  угода  сторін  про  передачу  до арбітражу 
всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між ними в  зв'язку  
з  будь-якими  конкретними  правовідносинами, незалежно від того, чи мають  
вони  договірний  характер   чи  ні. Арбітражна  угода  може  бути  укладена  у  
вигляді   арбітражного застереження в контракті або у вигляді окремої угоди. 

     2. Арбітражна угода  укладається  в  письмовій  формі.  Угода 
вважається укладеною в письмовій  формі,  якщо  вона  міститься  в документі,   
підписаному  сторонами,  або  укладена  шляхом  обміну листами,   
повідомленнями  по   телетайпу,    телеграфу    або    з використанням  інших  
засобів  електрозв'язку,  що    забезпечують фіксацію  такої  угоди,  або  шляхом  
обміну  позовною  заявою  та відзивом на позов, в  яких  одна  із  сторін  
стверджує  наявність угоди, а інша проти цього  не  заперечує.  Посилання  в   
угоді  на документ, що містить арбітражне застереження, є арбітражною 
угодою за умови, що угода укладена в письмовій формі  і  це  посилання  є 
таким, що робить згадане застереження частиною угоди. 

 

     Стаття 8. Арбітражна угода та подання позову щодо 
               суті спору в суді 
 

     1. Суд, до якого подано  позов  у  питанні,  що  є  предметом 
арбітражної угоди, повинен, якщо будь-яка із сторін попросить  про це  не  
пізніше  подання  своєї  першої  заяви  щодо  суті  спору, припинити 
провадження у справі і направити сторони  до  арбітражу, якщо не визнає, що  
ця  арбітражна  угода  є  недійсною,  втратила чинність або не може бути 
виконана.  

     2. У разі подання позову, зазначеного в пункті 1 цієї статті,  
арбітражний розгляд проте може бути  розпочато  або  продовжено  і 
арбітражне  рішення  може  бути  винесено,  поки  сперечання   про підсудність 
чекають розв'язання в суді. 

 

     Стаття 9. Арбітражна угода та забезпечувальні заходи суду 
 

     Звернення  сторони  до  суду  до  або  під  час  арбітражного розгляду  
з  проханням  про  вжиття  забезпечувальних  заходів  та винесення судом 
ухвали про вжиття таких заходів не є несумісними з арбітражною угодою. 
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Р о з д і л  IV 
КОМПЕТЕНЦІЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ 

 

     Стаття 16.  Право третейського суду на винесення постанови 
                 про свою  компетенцію 
 

     1. Третейський суд  може  сам  прийняти  постанову  про  свою 
компетенцію, в  тому  числі  стосовно  будь-яких  заперечень  щодо наявності 
або дійсності арбітражної угоди. З цією метою арбітражне застереження, що є  
частиною  договору,  повинно  трактуватися  як угода,  що  не  залежить  від  
інших  умов  договору.    Винесення третейським судом рішення про 
недійсність  договору  не  тягне  за собою в силу закону недійсніс ть 
арбітражного застереження. 

     2. Заява про відсутніс ть у третейського суду компетенції може бути  
зроблена  не  пізніше  подання  заперечень   щодо    позову. Призначення 
стороною арбітра або її участь у  призначенні  арбітра не позбавляє сторону 
права зробити таку заяву. Заява  про  те,  що третейський суд перевищує межі  
своєї  компетенції,  повинна  бути зроблена, як тільки питання, яке, на думку 
сторони, виходить за ці межі, буде поставлено в ході  арбітражного  розгляду.  
Третейський суд може в будь-якому з  цих  випадків  прийняти  заяву,  
зроблену пізніше, якщо він визнає затримку виправданою. 

     3.  Третейський  суд  може  винести  постанову  щодо   заяви, 
зазначеної в пункті 2 цієї статті, або як з  питання  попереднього характеру, або 
в рішенні щодо суті  спору.  Якщо  третейський  суд винесе постанову з 
питання  попереднього  характеру,  що  він  має компетенцію,  будь-яка  
сторона  може  протягом  30  днів    після отримання повідомлення про цю 
постанову просити орган,  зазначений в статті 6, прийняти рішення з  цього  
питання;  таке  рішення  не підлягає ніякому оскарженню; поки  таке  прохання  
чекає  на  своє вирішення, третейський суд може продовжувати розгляд  та  
прийняти арбітражне рішення. 

 
     Стаття 17.  Повноваження третейського суду давати 
                 розпорядження про вжиття забезпечувальних 
                 заходів 
 
     Якщо сторони не домовились про інше, третейський суд може  на 

прохання будь-якої сторони розпорядитися  про  вжиття  якою-небудь 
стороною таких забезпечувальних заходів щодо предмета  спору,  які він  
вважає  необхідними.  Третейський  суд  може  зажадати    від будь-якої 
сторони надати належне забезпечення у зв'язку  з  такими заходами. 
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Навчальне видання 
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