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ГСУлСгОТУьзжР зСгПзУ КзТОїкж бУмОкСбиює біглСбігкС гС КСкУмжмФоії КзТОїкж 
лТОбСбі СУкСбж вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі (вСУлСгОТюбОккя), язО аОеФємьУя кО 
ТіекСйОкімкСУмі УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя ТіекжХ нСТй биОУкСУмі. 

ГСУлСгОТУьзжР зСгПзУ КзТОїкж йОє кО йПмі еОаПелПпжмж еТСУмОккя гіиСбСї 
ОзмжбкСУмі УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, ТСебжмСз ліглТжєйкжомбО і кО оіР СУкСбі лігбжсПккя 
ПнПзмжбкСУмі УФУліиькСвС бжТСакжомбО, РСвС УСоіОиькФ УлТяйСбОкіУмь біглСбігкС гС бжйСв 
КСкУмжмФоії КзТОїкж, ФмбПТгжмж УФУліиькжР вСУлСгОТУьзжР лСТягСз б ПзСкСйіпкіР УжУмПйі 
КзТОїкж, УлТжямж вОТйСкіеОоії її е ікржйж ПзСкСйіпкжйж УжУмПйОйж. 

Козділ I 
ИЛЗИВЗІ ЗАЛАДИ ГИЛЙИДАКЛЬКИЇ ДІЯЙЬЗИЛМІ 

ГлОвО 1 
ЗАГАЙЬЗІ ЙИЙИЖДЗЗЯ 

Стаття 1. Предмет регулювання 
1. МПР КСгПзУ бжекОпОє СУкСбкі еОУОгж вСУлСгОТюбОккя б КзТОїкі і ТПвФиює 

вСУлСгОТУьзі бігкСУжкж, сС бжкжзОюмь Ф лТСоПУі СТвОкіеОоії мО егіРУкПккя вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі йід УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, О мОзСд йід ожйж УФа'єзмОйж мО ікржйж 
ФпОУкжзОйж бігкСУжк Ф УнПТі вСУлСгОТюбОккя. 

Стаття 2. Учасники відносин у сфері господарювання 
1. КпОУкжзОйж бігкСУжк Ф УнПТі вСУлСгОТюбОккя є УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, 

УлСджбОпі, СТвОкж гПТдОбкСї биОгж мО СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, кОгіиПкі 
вСУлСгОТУьзСю зСйлПмПкоією, О мОзСд вТСйОгякж, вТСйОгУьзі мО ікрі СТвОкіеОоії, язі 
бжУмФлОюмь еОУкСбкжзОйж УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя пж егіРУкююмь сСгС кжХ 
СТвОкіеОоіРкС-вСУлСгОТУьзі лСбкСбОдПккя кО СУкСбі бігкСУжк биОУкСУмі. 

Стаття 3. Господарська діяльність та господарські відносини 
1. Йіг вСУлСгОТУьзСю гіяиькіУмю Ф оьСйФ КСгПзУі ТСеФйіємьУя гіяиькіУмь УФа'єзміб 

вСУлСгОТюбОккя Ф УнПТі УФУліиькСвС бжТСакжомбО, УлТяйСбОкО кО бжвСмСбиПккя мО 
ТПОиіеОоію лТСгФзоії, бжзСкОккя ТСаім пж кОгОккя лСУиФв бОТміУкСвС ХОТОзмПТФ, сС йОюмь 
оікСбФ бжекОпПкіУмь. 

2. ГСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь, сС егіРУкюємьУя гия гСУявкПккя ПзСкСйіпкжХ і 
УСоіОиькжХ ТПеФиьмОміб мО е йПмСю СгПТдОккя лТжаФмзФ, є ліглТжєйкжомбСй, О УФа'єзмж 
ліглТжєйкжомбО - ліглТжєйояйж. ГСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь йСдП егіРУкюбОмжУь і аПе йПмж 
СгПТдОккя лТжаФмзФ (кПзСйПТоіРкО вСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь). 

3. ДіяиькіУмь кПвСУлСгОТююпжХ УФа'єзміб, УлТяйСбОкО кО УмбСТПккя і лігмТжйОккя 
кПСаХігкжХ йОмПТіОиькС-мПХкіпкжХ ФйСб їХ нФкзоіСкФбОккя, сС егіРУкюємьУя еО ФпОУмі ОаС 
аПе ФпОУмі УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, є вСУлСгОТпжй еОаПелПпПккяй гіяиькСУмі 
кПвСУлСгОТююпжХ УФа'єзміб. 

4. ЛнПТФ вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк УмОкСбиямь вСУлСгОТУьзС-бжТСакжпі, СТвОкіеОоіРкС-
вСУлСгОТУьзі мО бкФмТіркьСвСУлСгОТУьзі бігкСУжкж. 

5. ГСУлСгОТУьзС-бжТСакжпжйж є йОРкСбі мО ікрі бігкСУжкж, сС бжкжзОюмь йід 
УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя лТж аПелСУПТПгкьСйФ егіРУкПккі вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі. 

6. Йіг СТвОкіеОоіРкС-вСУлСгОТУьзжйж бігкСУжкОйж Ф оьСйФ КСгПзУі ТСеФйіюмьУя 
бігкСУжкж, сС УзиОгОюмьУя йід УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя мО УФа'єзмОйж СТвОкіеОоіРкС-
вСУлСгОТУьзжХ лСбкСбОдПкь Ф лТСоПУі ФлТОбиіккя вСУлСгОТУьзСю гіяиькіУмю. 

7. ВкФмТіркьСвСУлСгОТУьзжйж є бігкСУжкж, сС УзиОгОюмьУя йід УмТФзмФТкжйж 
лігТСегіиОйж УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, мО бігкСУжкж УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя е РСвС 
УмТФзмФТкжйж лігТСегіиОйж. 
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Стаття 4. Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами 
відносин 

1. ЗП є лТПгйПмСй ТПвФиюбОккя оьСвС КСгПзУФ: 
 йОРкСбі мО СУСажУмі кПйОРкСбі бігкСУжкж, сС ТПвФиююмьУя Мжбіиькжй 

зСгПзУСй КзТОїкж; 
 еПйПиькі, віТкжпі, иіУСбі мО бСгкі бігкСУжкж, бігкСУжкж сСгС бжзСТжУмОккя Р 

СХСТСкж ТСУижккСвС і мбОТжккСвС УбімФ, мПТжмСТіР мО Са'єзміб лТжТСгкС-
еОлСбігкСвС нСкгФ, ОмйСУнПТкСвС лСбімТя; 

 мТФгСбі бігкСУжкж; 

 нікОкУСбі бігкСУжкж еО ФпОУмі УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, сС бжкжзОюмь Ф 
лТСоПУі нСТйФбОккя мО зСкмТСию бжзСкОккя аюгдПміб ФУіХ Тібкіб; 

 ОгйікіУмТОмжбкі мО ікрі бігкСУжкж ФлТОбиіккя еО ФпОУмі УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя, б язжХ СТвОк гПТдОбкСї биОгж ОаС йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя кП є УФа'єзмСй, кОгіиПкжй вСУлСгОТУьзСю зСйлПмПкоією, і 
аПелСУПТПгкьС кП егіРУкює СТвОкіеОоіРкС-вСУлСгОТУьзжХ лСбкСбОдПкь сСгС 
УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя; 

 бігкСУжкж еО ФпОУмю УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, сС бжкжзОюмь Ф лТСоПУі 
бжзСкОккя бжйСв еОзСкСгОбУмбО, язП ТПвФиює бігкСУжкж Ф УнПТі еОлСаівОккя мО 
лТСмжгії иПвОиіеОоії (бігйжбОккю) гСХСгіб, СгПТдОкжХ еиСпжккжй рияХСй, 
нікОкУФбОккю мПТСТжейФ мО нікОкУФбОккю ТСелСбУюгдПккя еаТСї йОУСбСвС 
екжсПккя. 

2. ИУСаижбСУмі ТПвФиюбОккя йОРкСбжХ бігкСУжк УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя 
бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй. 

3. ДС вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк, сС бжкжзОюмь іе мСТвСбПиькСвС йСТПлиОбУмбО і кП 
бТПвФиьСбОкі КСгПзУСй мСТвСбПиькСвС йСТПлиОбУмбО КзТОїкж, еОУмСУСбФюмьУя лТОбжиО 
оьСвС КСгПзУФ. 

Стаття 5. Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання 
1. ЙТОбСбжР вСУлСгОТУьзжР лСТягСз б КзТОїкі нСТйФємьУя кО СУкСбі СлмжйОиькСвС 

лСєгкОккя ТжкзСбСвС УОйСТПвФиюбОккя ПзСкСйіпкжХ бігкСУжк УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя 
мО гПТдОбкСвС ТПвФиюбОккя йОзТСПзСкСйіпкжХ лТСоПУіб, бжХСгяпж е зСкУмжмФоіРкСї 
бжйСвж біглСбігОиькСУмі гПТдОбж лПТПг июгжкСю еО УбСю гіяиькіУмь мО бжекОпПккя 
КзТОїкж яз УФбПТПккСї і кПеОиПдкСї, гПйСзТОмжпкСї, УСоіОиькСї, лТОбСбСї гПТдОбж.  

2. КСкУмжмФоіРкі СУкСбж лТОбСбСвС вСУлСгОТУьзСвС лСТягзФ б КзТОїкі УмОкСбиямь: 
лТОбС биОУкСУмі КзТОїкУьзСвС кОТСгФ кО еПйию, її кОгТО, ОмйСУнПТкП лСбімТя, бСгкі мО ікрі 
лТжТСгкі ТПУФТУж, язі екОХСгямьУя б йПдОХ мПТжмСТії КзТОїкж, лТжТСгкі ТПУФТУж її 
зСкмжкПкмОиькСвС рПиьнФ, бжзиюпкСї (йСТУьзСї) ПзСкСйіпкСї еСкж, сС егіРУкюємьУя біг 
ійПкі КзТОїкУьзСвС кОТСгФ СТвОкОйж гПТдОбкСї биОгж і СТвОкОйж йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя б йПдОХ, бжекОпПкжХ КСкУмжмФоією КзТОїкж; лТОбС зСдкСвС вТСйОгякжкО 
зСТжУмФбОмжУя лТжТСгкжйж Са'єзмОйж лТОбО биОУкСУмі кОТСгФ біглСбігкС гС еОзСкФ; 
еОаПелПпПккя гПТдОбСю еОХжУмФ лТОб ФУіХ УФа'єзміб лТОбО биОУкСУмі і вСУлСгОТюбОккя, 
УСоіОиькСї УлТяйСбОкСУмі ПзСкСйізж, кПгСлФсПккя бжзСТжУмОккя биОУкСУмі кО рзСгФ 
июгжкі і УФУліиьУмбФ; лТОбС зСдкСвС бСиСгімж, зСТжУмФбОмжУя і ТСелСТягдОмжУя УбСєю 
биОУкіУмю, ТПеФиьмОмОйж УбСєї ікмПиПзмФОиькСї, мбСТпСї гіяиькСУмі; бжекОккя ФУіХ УФа'єзміб 
лТОбО биОУкСУмі Тібкжйж лПТПг еОзСкСй, кПлСТФркСУмі лТОбО лТжбОмкСї биОУкСУмі, 
кПгСлФсПккя лТСмжлТОбкСвС лСеаОбиПккя биОУкСУмі; ПзСкСйіпкО аОвОмСйОкімкіУмь, лТОбС 
зСдкСвС кО ліглТжєйкжоьзФ гіяиькіУмь, кП еОаСТСкПкФ еОзСкСй, бжекОпПккя бжзиюпкС 
еОзСкСй лТОбСбжХ еОУОг і вОТОкміР ліглТжєйкжомбО; еОаПелПпПккя гПТдОбСю еОХжУмФ 
зСкзФТПкоії Ф ліглТжєйкжоьзіР гіяиькСУмі, кПгСлФсПккя еиСбджбОккя йСкСлСиькжй 
УмОкСбжсПй кО ТжкзФ, кПлТОбСйіТкСвС СайПдПккя зСкзФТПкоії мО кПгСаТСУСбіУкСї 
зСкзФТПкоії, бжекОпПккя лТОбжи зСкзФТПкоії мО кСТй ОкмжйСкСлСиькСвС ТПвФиюбОккя 
бжзиюпкС еОзСкСй; еОаПелПпПккя гПТдОбСю ПзСиСвіпкСї аПелПзж мО лігмТжйОккя 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 14 gazeta.vobu.ua 
 

ПзСиСвіпкСї ТібкСбОвж кО мПТжмСТії КзТОїкж; еОаПелПпПккя гПТдОбСю кОиПдкжХ, аПелПпкжХ і 
егСТСбжХ ФйСб лТОоі, еОХжУм лТОб УлСджбОпіб; беОєйСбжвігкП УлібТСаімкжомбС е ікржйж 
зТОїкОйж; бжекОккя і гія б КзТОїкі лТжкожлФ бПТХСбПкУмбО лТОбО. 

3. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя мО ікрі ФпОУкжзж бігкСУжк Ф УнПТі вСУлСгОТюбОккя 
егіРУкююмь УбСю гіяиькіУмь Ф йПдОХ бУмОкСбиПкСвС лТОбСбСвС вСУлСгОТУьзСвС лСТягзФ, 
гСгПТдФюпжУь бжйСв еОзСкСгОбУмбО. 

Стаття 6. Загальні принципи господарювання 
1. ЗОвОиькжйж лТжкожлОйж вСУлСгОТюбОккя б КзТОїкі є: 

 еОаПелПпПккя ПзСкСйіпкСї аОвОмСйОкімкСУмі мО ТібкжР еОХжУм гПТдОбСю ФУіХ 
УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя; 

 УбСаСгО ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі Ф йПдОХ, бжекОпПкжХ еОзСкСй; 
 біиькжР ТФХ зОлімОиіб, мСбОТіб мО лСУиФв кО мПТжмСТії КзТОїкж; 

 СайПдПккя гПТдОбкСвС ТПвФиюбОккя ПзСкСйіпкжХ лТСоПУіб Ф еб'яезФ е 
кПСаХігкіУмю еОаПелПпПккя УСоіОиькСї УлТяйСбОкСУмі ПзСкСйізж, 
гСаТСУСбіУкСї зСкзФТПкоії Ф ліглТжєйкжомбі, ПзСиСвіпкСвС еОХжУмФ кОУПиПккя, 
еОХжУмФ лТОб УлСджбОпіб мО аПелПзж УФУліиьУмбО і гПТдОбж; 

 еОХжУм кОоіСкОиькСвС мСбОТСбжТСакжзО; 

 еОаСТСкО кПеОзСккСвС бмТФпОккя СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж мО СТвОкіб 
йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, їХ лСУОгСбжХ СУіа Ф вСУлСгОТУьзі бігкСУжкж. 

Стаття 7. Нормативно-правове регулювання господарської діяльності 
1. ВігкСУжкж Ф УнПТі вСУлСгОТюбОккя ТПвФиююмьУя КСкУмжмФоією КзТОїкж, ожй 

КСгПзУСй, еОзСкОйж КзТОїкж, кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж ЙТПежгПкмО КзТОїкж мО 
КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж, кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж ікржХ СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж 
мО СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, О мОзСд ікржйж кСТйОмжбкжйж ОзмОйж. 

ГлОвО 2 
ИЛЗИВЗІ ЗАЙКЯЖИ МА ЛИКЖИ КНАЛМІ ДДКЖАВИ І ЖІЛМДВИГИ 

ЛАЖИВКЯДКВАЗЗЯ К ЛЛДКІ ГИЛЙИДАКЮВАЗЗЯ 

Стаття 8. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування в господарській діяльності 

1. ДПТдОбО, СТвОкж гПТдОбкСї биОгж мО СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя кП є 
УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя. 

2. КірПккя СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж мО СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя е 
нікОкУСбжХ лжмОкь, сС бжкжзОюмь Ф лТСоПУі нСТйФбОккя мО зСкмТСию бжзСкОккя аюгдПміб 
ФУіХ Тібкіб, О мОзСд е ОгйікіУмТОмжбкжХ мО ікржХ бігкСУжк ФлТОбиіккя, зТій СТвОкіеОоіРкС-
вСУлСгОТУьзжХ, б язжХ СТвОк гПТдОбкСї биОгж ОаС СТвОк йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя є 
УФа'єзмСй, кОгіиПкжй вСУлСгОТУьзСю зСйлПмПкоією, лТжРйОюмьУя біг ійПкі оьСвС СТвОкФ і б 
йПдОХ РСвС биОгкжХ лСбкСбОдПкь. 

3. ГСУлСгОТУьзО зСйлПмПкоія СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж мО СТвОкіб йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя ТПОиіеФємьУя біг ійПкі біглСбігкСї гПТдОбкСї пж зСйФкОиькСї ФУмОкСбж. 
БПелСУПТПгкя ФпОУмь гПТдОбж, СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж мО СТвОкіб йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя Ф вСУлСгОТУьзіР гіяиькСУмі йСдП егіРУкюбОмжУя ижрП кО лігУмОбі, б йПдОХ 
лСбкСбОдПкь мО Ф УлСУіа, сС бжекОпПкі КСкУмжмФоією мО еОзСкОйж КзТОїкж. 

Стаття 9. Форми реалізації державою економічної політики 
1. К УнПТі вСУлСгОТюбОккя гПТдОбО егіРУкює гСбвСУмТСзСбФ (УмТОмПвіпкФ) і лСмСпкФ 

(мОзмжпкФ) ПзСкСйіпкФ і УСоіОиькФ лСиімжзФ, УлТяйСбОкФ кО ТПОиіеОоію мО СлмжйОиькП 
ФевСгдПккя ікмПТПУіб УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя і УлСджбОпіб, ТіекжХ УФУліиькжХ бПТУмб і 
кОУПиПккя б оіиСйФ. 
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2. ДзСкСйіпкО УмТОмПвія - СаТОкжР гПТдОбСю зФТУ ПзСкСйіпкСї лСиімжзж, 
ТСеТОХСбОкжР кО мТжбОиФ лПТУлПзмжбФ і УлТяйСбОкжР кО бжТірПккя зТФлкСйОУрмОакжХ 
ПзСкСйіпкжХ мО УСоіОиькжХ еОбгОкь, еОбгОкь зФиьмФТкСвС ТСебжмзФ, еОаПелПпПккя 
ПзСкСйіпкСї аПелПзж гПТдОбж, еаПТПдПккя і лТжйкСдПккя її ПзСкСйіпкСвС лСмПкоіОиФ і 
кОоіСкОиькСвС аОвОмУмбО, лігбжсПккя кОТСгкСвС гСаТСаФмФ. ДзСкСйіпкО УмТОмПвія бзиюпОє 
бжекОпПккя лТіСТжмПмкжХ оіиПР ПзСкСйізж, еОУСаіб мО УлСУСаіб їХ ТПОиіеОоії, бжХСгяпж еі 
ейіУмФ Са'єзмжбкжХ лТСоПУіб і мПкгПкоіР, сС йОюмь йіУоП б кОоіСкОиькСйФ мО УбімСбСйФ 
вСУлСгОТУмбі, мО бТОХСбФюпж еОзСккі ікмПТПУж УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя. 

3. ДзСкСйіпкО мОзмжзО - УФзФлкіУмь кОРаиждпжХ оіиПР, еОбгОкь, еОУСаіб і УлСУСаіб їХ 
гСУявкПккя гия ТПОиіеОоії УмТОмПвіпкСвС зФТУФ ПзСкСйіпкСї лСиімжзж б зСкзТПмкжХ ФйСбОХ, 
сС УзиОгОюмьУя б лСмСпкСйФ лПТіСгі ТСебжмзФ ПзСкСйізж. 

4. ЙТОбСбП еОзТілиПккя ПзСкСйіпкСї лСиімжзж егіРУкюємьУя рияХСй бжекОпПккя 
еОУОг бкФмТіркьСї і еСбкіркьСї лСиімжзж, Ф лТСвкСеОХ і лТСвТОйОХ ПзСкСйіпкСвС і 
УСоіОиькСвС ТСебжмзФ КзТОїкж мО СзТПйжХ її ТПвіСкіб, лТСвТОйОХ гіяиькСУмі КОаікПмФ 
ЖікіУмТіб КзТОїкж, оіиьСбжХ лТСвТОйОХ ПзСкСйіпкСвС, кОФзСбС-мПХкіпкСвС і УСоіОиькСвС 
ТСебжмзФ, О мОзСд біглСбігкжХ еОзСкСгОбпжХ ОзмОХ. 

Стаття 10. Основні напрями економічної політики держави 
1. ИУкСбкжйж кОлТяйОйж ПзСкСйіпкСї лСиімжзж, сС бжекОпОюмьУя гПТдОбСю, є: 

 УмТФзмФТкС-вОиФеПбО лСиімжзО, УлТяйСбОкО кО егіРУкПккя гПТдОбСю 
лТСвТПУжбкжХ ейік Ф УмТФзмФТі ПзСкСйізж, ФгСУзСкОиПккя йідвОиФеПбжХ мО 
бкФмТіркьСвОиФеПбжХ лТСлСТоіР, УмжйФиюбОккя ТСебжмзФ вОиФеПР, язі 
бжекОпОюмь кОФзСбС-мПХкіпкжР лТСвТПУ, еОаПелПпФюмь 
зСкзФТПкмСУлТСйСдкіУмь бімпжекякСї лТСгФзоії мО еТСУмОккя Тібкя джммя 
кОУПиПккя. ЛзиОгСбжйж оієї лСиімжзж є лТСйжУиСбО, ОвТОТкО, аФгібПиькО мО 
ікрі УнПТж ПзСкСйіпкСї лСиімжзж, сСгС язжХ гПТдОбО егіРУкює бігкСУкС 
УОйСУміРкжР зСйлиПзУ еОХСгіб УмжйФиююпСвС ближбФ; 

 ікбПУмжоіРкО лСиімжзО, УлТяйСбОкО кО УмбСТПккя УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя 
кПСаХігкжХ ФйСб гия еОиФпПккя і зСкоПкмТОоії зСрміб кО лСмТПаж ТСержТПкСвС 
бігмбСТПккя СУкСбкжХ еОУСаіб бжТСакжомбО, лПТПбОдкС Ф вОиФеяХ, ТСебжмСз 
язжХ бжекОпПкС яз лТіСТжмПмж УмТФзмФТкС-вОиФеПбСї лСиімжзж, О мОзСд 
еОаПелПпПккя ПнПзмжбкСвС і біглСбігОиькСвС бжзСТжУмОккя ожХ зСрміб мО 
егіРУкПккя зСкмТСию еО кжй; 

 ОйСТмжеОоіРкО лСиімжзО, УлТяйСбОкО кО УмбСТПккя УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя 
кОРаіиьр УлТжямижбжХ мО ТібкСоіккжХ ФйСб еОаПелПпПккя лТСоПУФ лТСУмСвС 
бігмбСТПккя СУкСбкжХ бжТСакжпжХ і кПбжТСакжпжХ нСкгіб лПТПбОдкС кО язіУкС 
кСбіР мПХкізС-мПХкСиСвіпкіР СУкСбі; 

 лСиімжзО ікУмжмФоіРкжХ лПТПмбСТПкь, УлТяйСбОкО кО нСТйФбОккя ТОоіСкОиькСї 
аОвОмСФзиОгкСї ПзСкСйіпкСї УжУмПйж рияХСй мТОкУнСТйФбОккя бігкСУжк 
биОУкСУмі, егіРУкПккя ТСегПТдОбиПккя ПзСкСйізж, лТжбОмжеОоії мО 
кОоіСкОиіеОоії бжТСакжпжХ нСкгіб, еОаПелПпПккя кО биОУкіР СУкСбі ТСебжмзФ 
ТіекжХ нСТй биОУкСУмі і вСУлСгОТюбОккя, ПзбібОиПкмкСУмі бігкСУжк СайікФ йід 
УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, гПТдОбкФ лігмТжйзФ і еОХжУм ФУіХ нСТй 
ПнПзмжбкСвС вСУлСгОТюбОккя мО иізбігОоію аФгь-язжХ лТСмжеОзСккжХ 
ПзСкСйіпкжХ УмТФзмФТ; 

 оікСбО лСиімжзО, УлТяйСбОкО кО ТПвФиюбОккя гПТдОбСю бігкСУжк СайікФ йід 
УФа'єзмОйж ТжкзФ е йПмСю еОаПелПпПккя ПзбібОиПкмкСУмі б лТСоПУі ТПОиіеОоії 
кОоіСкОиькСвС лТСгФзмФ, гСмТжйОккя кПСаХігкСї лОТжмПмкСУмі оік йід вОиФеяйж 
мО бжгОйж вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, О мОзСд еОаПелПпПккя УмОаіиькСУмі 
СлмСбжХ мО ТСегТіакжХ оік; 

 ОкмжйСкСлСиькС-зСкзФТПкмкО лСиімжзО, УлТяйСбОкО кО УмбСТПккя 
СлмжйОиькСвС зСкзФТПкмкСвС УПТПгСбжсО гіяиькСУмі УФа'єзміб 
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вСУлСгОТюбОккя, еОаПелПпПккя їХ беОєйСгії кО ФйСбОХ кПгСлФсПккя лТСябіб 
гжУзТжйікОоії СгкжХ УФа'єзміб ікржйж, кОУОйлПТПг Ф УнПТі йСкСлСиькСвС 
оікСФмбСТПккя мО еО ТОХФкСз екждПккя язСУмі лТСгФзоії, лСУиФв, УлТжяккя 
еТСУмОккю ПнПзмжбкСї УСоіОиькС СТієкмСбОкСї ПзСкСйізж; 

 аюгдПмкО лСиімжзО, УлТяйСбОкО кО СлмжйіеОоію мО ТОоіСкОиіеОоію 
нСТйФбОккя гСХСгіб і бжзСТжУмОккя гПТдОбкжХ нікОкУСбжХ ТПУФТУіб, 
лігбжсПккя ПнПзмжбкСУмі гПТдОбкжХ ікбПУмжоіР Ф ПзСкСйізФ, ФевСгдПккя 
еОвОиькСгПТдОбкжХ і йіУоПбжХ ікмПТПУіб Ф УнПТі йідаюгдПмкжХ бігкСУжк, 
ТПвФиюбОккя гПТдОбкСвС аСТвФ мО еОаПелПпПккя УСоіОиькСї УлТОбПгижбСУмі 
лТж лПТПТСелСгіиі кОоіСкОиькСвС гСХСгФ; 

 лСгОмзСбО лСиімжзО, УлТяйСбОкО кО еОаПелПпПккя ПзСкСйіпкС СаґТФкмСбОкСвС 
лСгОмзСбСвС кОбОкмОдПккя кО УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, УмжйФиюбОккя 
УФУліиькС кПСаХігкСї ПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі УФа'єзміб, О мОзСд гСмТжйОккя 
лТжкожлФ УСоіОиькСї УлТОбПгижбСУмі мО зСкУмжмФоіРкжХ вОТОкміР лТОб 
вТСйОгяк лТж СлСгОмзФбОккі їХ гСХСгіб; 

 вТСрСбС-зТПгжмкО лСиімжзО, УлТяйСбОкО кО еОаПелПпПккя ПзСкСйізж 
ПзСкСйіпкС кПСаХігкжй СаУявСй вТСрСбСї йОУж, гСУявкПккя ПнПзмжбкСвС 
вСмібзСбСвС СаівФ, еОиФпПккя зСрміб УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя мО кОУПиПккя гС 
аОкзібУьзСї УжУмПйж, УмжйФиюбОккя бжзСТжУмОккя зТПгжмкжХ ТПУФТУіб кО 
лСмТПаж нФкзоіСкФбОккя і ТСебжмзФ ПзСкСйізж; 

 бОиюмкО лСиімжзО, УлТяйСбОкО кО бУмОкСбиПккя і лігмТжйОккя лОТжмПмкСвС 
зФТУФ кОоіСкОиькСї бОиюмж сСгС ікСеПйкжХ бОиюм, УмжйФиюбОккя еТСУмОккя 
гПТдОбкжХ бОиюмкжХ ТПеПТбіб мО їХ ПнПзмжбкП бжзСТжУмОккя; 

 еСбкіркьСПзСкСйіпкО лСиімжзО, УлТяйСбОкО кО ТПвФиюбОккя гПТдОбСю 
бігкСУжк УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя е ікСеПйкжйж УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя 
мО еОХжУм кОоіСкОиькСвС ТжкзФ і бімпжекякСвС мСбОТСбжТСакжзО. 

2. ДПТдОбО егіРУкює ПзСиСвіпкФ лСиімжзФ, сС еОаПелПпФє ТОоіСкОиькП бжзСТжУмОккя 
мО лСбкСоіккП бігмбСТПккя лТжТСгкжХ ТПУФТУіб, УмбСТПккя аПелПпкжХ ФйСб джммєгіяиькСУмі 
кОУПиПккя. 

3. К УСоіОиькС-ПзСкСйіпкіР УнПТі гПТдОбО егіРУкює УСоіОиькФ лСиімжзФ еОХжУмФ лТОб 
УлСджбОпіб, лСиімжзФ еОТСаімкСї лиОмж і гСХСгіб кОУПиПккя, лСиімжзФ еОРкямСУмі, лСиімжзФ 
УСоіОиькСвС еОХжУмФ мО УСоіОиькСвС еОаПелПпПккя. 

Стаття 11. Прогнозування та планування економічного і соціального 
розвитку 

1. ЗгіРУкПккя гПТдОбСю ПзСкСйіпкСї УмТОмПвії і мОзмжзж Ф УнПТі вСУлСгОТюбОккя 
УлТяйСбФємьУя кО УмбСТПккя ПзСкСйіпкжХ, СТвОкіеОоіРкжХ мО лТОбСбжХ ФйСб, еО язжХ 
УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя бТОХСбФюмь Ф УбСїР гіяиькСУмі лСзОекжзж лТСвкСекжХ і 
лТСвТОйкжХ гСзФйПкміб ПзСкСйіпкСвС і УСоіОиькСвС ТСебжмзФ. 

2. ЗОзСкСй бжекОпОюмьУя лТжкожлж гПТдОбкСвС лТСвкСеФбОккя мО ТСеТСаиПккя 
лТСвТОй ПзСкСйіпкСвС і УСоіОиькСвС ТСебжмзФ КзТОїкж, УжУмПйО лТСвкСекжХ і лТСвТОйкжХ 
гСзФйПкміб, бжйСвж гС їХ ейіУмФ, О мОзСд еОвОиькжР лСТягСз ТСеТСаиПккя, еОмбПТгдПккя мО 
бжзСкОккя лТСвкСекжХ і лТСвТОйкжХ гСзФйПкміб ПзСкСйіпкСвС і УСоіОиькСвС ТСебжмзФ, 
лСбкСбОдПккя мО біглСбігОиькіУмь СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж і СТвОкіб йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя Ф ожХ лжмОккяХ. 

3. ИУкСбкжйж нСТйОйж гПТдОбкСвС лиОкФбОккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі є 
ДПТдОбкО лТСвТОйО ПзСкСйіпкСвС мО УСоіОиькСвС ТСебжмзФ КзТОїкж, ДПТдОбкжР аюгдПм 
КзТОїкж, О мОзСд ікрі гПТдОбкі лТСвТОйж е лжмОкь ПзСкСйіпкСвС і УСоіОиькСвС ТСебжмзФ, 
лСТягСз ТСеТСазж, еОбгОккя мО ТПОиіеОоія язжХ бжекОпОюмьУя еОзСкСй лТС гПТдОбкі 
лТСвТОйж. 

4. ИТвОкж биОгж АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй, йіУоПбі СТвОкж бжзСкОбпСї биОгж мО 
СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя біглСбігкС гС КСкУмжмФоії КзТОїкж ТСеТСаияюмь і 
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еОмбПТгдФюмь лТСвТОйж УСоіОиькС-ПзСкСйіпкСвС мО зФиьмФТкСвС ТСебжмзФ біглСбігкжХ 
ОгйікіУмТОмжбкС-мПТжмСТіОиькжХ Сгжкжоь мО егіРУкююмь лиОкФбОккя ПзСкСйіпкСвС і 
УСоіОиькСвС ТСебжмзФ ожХ Сгжкжоь. 

5. ЛФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя, язі кП бТОХСбФюмь УФУліиькі ікмПТПУж, бігСаТОдПкі б 
лТСвТОйкжХ гСзФйПкмОХ ПзСкСйіпкСвС і УСоіОиькСвС ТСебжмзФ, кП йСдФмь кОгОбОмжУя 
лПТПгаОпПкі еОзСкСй ліиьвж мО лПТПбОвж Ф егіРУкПккі вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі. 

Стаття 12. Засоби державного регулювання господарської діяльності 
1. ДПТдОбО гия ТПОиіеОоії ПзСкСйіпкСї лСиімжзж, бжзСкОккя оіиьСбжХ ПзСкСйіпкжХ мО 

ікржХ лТСвТОй і лТСвТОй ПзСкСйіпкСвС і УСоіОиькСвС ТСебжмзФ еОУмСУСбФє ТіекСйОкімкі 
еОУСаж і йПХОкіейж ТПвФиюбОккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі. 

2. ИУкСбкжйж еОУСаОйж ТПвФиююпСвС ближбФ гПТдОбж кО гіяиькіУмь УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя є: 

 гПТдОбкП еОйСбиПккя; 

 иіоПкеФбОккя, лОмПкмФбОккя і збСмФбОккя; 
 мПХкіпкП ТПвФиюбОккя; 

 еОУмСУФбОккя кСТйОмжбіб мО иійіміб; 
 ТПвФиюбОккя оік і мОТжніб; 

 кОгОккя ікбПУмжоіРкжХ, лСгОмзСбжХ мО ікржХ ліиьв; 

 кОгОккя гСмОоіР, зСйлПкУОоіР, оіиьСбжХ іккСбОоіР мО УФаУжгіР. 
3. КйСбж, СаУявж, УнПТж мО лСТягСз еОУмСУФбОккя СзТПйжХ бжгіб еОУСаіб гПТдОбкСвС 

ТПвФиюбОккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй, ікржйж 
еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж, О мОзСд лТСвТОйОйж ПзСкСйіпкСвС і УСоіОиькСвС ТСебжмзФ. 
ВУмОкСбиПккя мО УзОУФбОккя ліиьв і лПТПбОв Ф вСУлСгОТУьзіР гіяиькСУмі СзТПйжХ зОмПвСТіР 
УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя егіРУкююмьУя біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ еОзСкіб. 

4. ИайПдПккя сСгС егіРУкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, О мОзСд лПТПиіз бжгіб 
гіяиькСУмі, б язжХ еОаСТСкяємьУя ліглТжєйкжомбС, бУмОкСбиююмьУя КСкУмжмФоією КзТОїкж 
мО еОзСкСй. 

Стаття 13. Державне замовлення 
1. ДПТдОбкП еОйСбиПккя є еОУСаСй гПТдОбкСвС ТПвФиюбОккя ПзСкСйізж рияХСй 

нСТйФбОккя кО гСвСбіТкіР (зСкмТОзмкіР) СУкСбі УзиОгФ мО СаУявіб лТСгФзоії (ТСаім, лСУиФв), 
кПСаХігкСї гия лТіСТжмПмкжХ гПТдОбкжХ лСмТПа, ТСейісПккя гПТдОбкжХ зСкмТОзміб кО 
лСУмОбзФ (еОзФлібию) оієї лТСгФзоії (бжзСкОккя ТСаім, кОгОккя лСУиФв) УПТПг УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя, кПеОиПдкС біг їХ нСТйж биОУкСУмі. 

2. ДПТдОбкжР зСкмТОзм - оП гСвСбіТ, ФзиОгПкжР гПТдОбкжй еОйСбкжзСй біг ійПкі 
гПТдОбж е УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя - бжзСкОбоПй гПТдОбкСвС еОйСбиПккя, б язСйФ 
бжекОпОюмьУя ПзСкСйіпкі мО лТОбСбі еСаСб'яеОккя УмСТік і ТПвФиююмьУя їХ вСУлСгОТУьзі 
бігкСУжкж. 

3. ЙСУмОбзж лТСгФзоії гия лТіСТжмПмкжХ гПТдОбкжХ лСмТПа еОаПелПпФюмьУя еО 
ТОХФкСз зСрміб ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж мО ікржХ гдПТПи нікОкУФбОккя, сС 
еОиФпОюмьУя гия оьСвС, б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ еОзСкСй. 

АаеОо гТФвжР бжзиюпПкС. 
4. НОУмжкФ пПмбПТмФ бжзиюпПкС.  
5. ЗОУОгж мО еОвОиькжР лСТягСз нСТйФбОккя гПТдОбкСвС еОйСбиПккя кО лСУмОбзФ 

(еОзФлібию) лТСгФзоії, бжзСкОккя ТСаім, кОгОккя лСУиФв гия еОгСбСиПккя лТіСТжмПмкжХ 
гПТдОбкжХ лСмТПа бжекОпОюмьУя еОзСкСй. 

6. ИУСаижбСУмі бігкСУжк, сС бжкжзОюмь Ф еб'яезФ е лСУмОбзОйж (еОзФлібиПю) гия 
лТіСТжмПмкжХ гПТдОбкжХ лСмТПа УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії, лТСгСбСиьУмбО, 
СеаТСєккя мО біРУьзСбСї мПХкізж, О мОзСд ікржХ УлПоіОиькС бжекОпПкжХ (УлПожніпкжХ) 
мСбОТіб, ТПвФиююмьУя біглСбігкС гС еОзСкФ. 
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Стаття 14. Ліцензування, патентування та квотування у господарській 
діяльності 

1. ЙіоПкеФбОккя, лОмПкмФбОккя лПбкжХ бжгіб вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі мО збСмФбОккя 
є еОУСаОйж гПТдОбкСвС ТПвФиюбОккя Ф УнПТі вСУлСгОТюбОккя, УлТяйСбОкжйж кО 
еОаПелПпПккя єгжкСї гПТдОбкСї лСиімжзж Ф оіР УнПТі мО еОХжУм ПзСкСйіпкжХ і УСоіОиькжХ 
ікмПТПУіб гПТдОбж, УФУліиьУмбО мО СзТПйжХ УлСджбОпіб. 

2. ЙТОбСбі еОУОгж иіоПкеФбОккя, лОмПкмФбОккя лПбкжХ бжгіб вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі 
мО збСмФбОккя бжекОпОюмьУя бжХСгяпж е зСкУмжмФоіРкСвС лТОбО зСдкСвС кО егіРУкПккя 
ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, кП еОаСТСкПкСї еОзСкСй, О мОзСд лТжкожліб вСУлСгОТюбОккя, 
бУмОкСбиПкжХ Ф УмОммі 6 оьСвС КСгПзУФ. 

3. ВігкСУжкж, лСб'яеОкі е иіоПкеФбОккяй бжгіб вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, ТПвФиююмьУя 
еОзСкСй. 

4. К УнПТОХ, лСб'яеОкжХ іе мСТвібиПю еО вТСрСбі зСрмж (вСмібзФ, пПзж, О ТібкС е 
бжзСТжУмОккяй ікржХ нСТй ТСеТОХФкзіб мО лиОмідкжХ зОТмСз кО мПТжмСТії КзТОїкж), СайікСй 
вСмібзСбжХ бОиюмкжХ оіккСУмПР (Ф мСйФ пжУиі СлПТОоії е вСмібзСбжйж лиОмідкжйж еОУСаОйж, 
бжТОдПкжйж б ікСеПйкіР бОиюмі, мО е лиОмідкжйж зОТмзОйж), Ф УнПТі вТОиькСвС аіекПУФ мО 
лСаФмСбжХ лСУиФв, ікржХ УнПТОХ, бжекОпПкжХ еОзСкСй, йСдП егіРУкюбОмжУя лОмПкмФбОккя 
ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя. 

МСТвСбжР лОмПкм - оП гПТдОбкП УбігСомбС, язП еОУбігпФє лТОбС УФа'єзмО 
вСУлСгОТюбОккя еОРйОмжУя лПбкжйж бжгОйж ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі блТСгСбд 
бУмОкСбиПкСвС УмТСзФ. ЛлПоіОиькжР мСТвСбжР лОмПкм - оП гПТдОбкП УбігСомбС, язП 
еОУбігпФє лТОбС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя кО СУСаижбжР лСТягСз СлСгОмзФбОккя 
біглСбігкС гС еОзСкФ. ЙСТягСз лОмПкмФбОккя лПбкжХ бжгіб ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі 
бУмОкСбиюємьУя еОзСкСй. 

5. К кПСаХігкжХ бжлОгзОХ гПТдОбО еОУмСУСбФє збСмФбОккя, бУмОкСбиююпж вТОкжпкжР 
СаУяв (збСмж) бжТСакжомбО пж СаівФ лПбкжХ мСбОТіб і лСУиФв. ЙСТягСз збСмФбОккя 
бжТСакжомбО мО/ОаС СаівФ (бзиюпОюпж ПзУлСТм мО ійлСТм), О мОзСд ТСелСгіиФ збСм 
бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС еОзСкФ. 

Стаття 15. Технічне регулювання у сфері господарювання 
1. К УнПТі вСУлСгОТюбОккя еОУмСУСбФюмьУя мПХкіпкі ТПвиОйПкмж, УмОкгОТмж, зСгПзУж 

ФУмОиПкСї лТОзмжзж мО мПХкіпкі ФйСбж. 
2. ЗОУмСУФбОккя УмОкгОТміб, зСгПзУіб ФУмОиПкСї лТОзмжзж пж їХ СзТПйжХ лСиСдПкь є 

СаСб'яезСбжй гия: 
УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, язсС СаСб'яезСбіУмь еОУмСУФбОккя УмОкгОТміб пж зСгПзУіб 

ФУмОиПкСї лТОзмжзж ФУмОкСбиПкС кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж; 
ФпОУкжзіб ФвСгж (зСкмТОзмФ) сСгС ТСеТСаиПккя, бжвСмСбиПккя пж лСУмОпОккя 

лТСгФзоії, язсС б кіР (кьСйФ) є лСУжиОккя кО лПбкі УмОкгОТмж пж зСгПзУж ФУмОиПкСї 
лТОзмжзж; 

бжТСакжзО пж лСУмОпОиькжзО лТСгФзоії, язсС бік УзиОб гПзиОТОоію лТС біглСбігкіУмь 
лТСгФзоії лПбкжй УмОкгОТмОй пж еОУмСУФбОб лСекОпПккя ожХ УмОкгОТміб Ф її йОТзФбОккі. 

3. К ТОеі бжвСмСбиПккя лТСгФзоії кО ПзУлСТм, язсС ФвСгСю (зСкмТОзмСй) бжекОпПкС 
ікрі бжйСвж, кід мі, сС бУмОкСбиПкС мПХкіпкжйж ТПвиОйПкмОйж, гСебСияємьУя еОУмСУФбОккя 
лСиСдПкь ФвСгж (зСкмТОзмФ), язсС бСкж кП УФлПТПпОмь еОзСкСгОбУмбФ КзТОїкж б пОУмжкі 
бжйСв гС лТСоПУФ бжвСмСбиПккя лТСгФзоії, її еаПТівОккя мО мТОкУлСТмФбОккя кО мПТжмСТії 
КзТОїкж. 

Стаття 16. Дотації та інші засоби державної підтримки суб'єктів 
господарювання 

1. ДПТдОбО йСдП кОгОбОмж гСмОоії УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя: кО лігмТжйзФ 
бжТСакжомбО джммєбС бОдижбжХ лТСгФзміб ХОТпФбОккя, кО бжТСакжомбС джммєбС бОдижбжХ 
иізОТУьзжХ лТПлОТОміб мО еОУСаіб ТПОаіиімОоії СУіа е ікбОиігкіУмю, кО ійлСТмкі еОзФлібиі 
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СзТПйжХ мСбОТіб, лСУиФвж мТОкУлСТмФ, сС еОаПелПпФюмь УСоіОиькС бОдижбі лПТПбПеПккя, О 
мОзСд УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя, сС СлжкжижУя Ф зТжмжпкіР УСоіОиькС-ПзСкСйіпкіР ОаС 
ПзСиСвіпкіР УжмФОоії, е йПмСю нікОкУФбОккя зОлімОиькжХ бзиОгПкь кО Тібкі, кПСаХігкСйФ гия 
лігмТжйОккя їХ гіяиькСУмі, кО оіиі мПХкіпкСвС ТСебжмзФ, сС гОюмь екОпкжР ПзСкСйіпкжР 
ПнПзм, О мОзСд б ікржХ бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

2. ДПТдОбО йСдП егіРУкюбОмж зСйлПкУОоії ОаС гСлиОмж УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжй 
мСбОТСбжТСакжзОй еО УіиьУьзСвСУлСгОТУьзФ лТСгФзоію, сС ТПОиіеФємьУя кжйж гПТдОбі. 

3. ЙігУмОбж мО лСТягСз еОУмСУФбОккя еОУСаіб гПТдОбкСї лігмТжйзж УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя бжекОпОюмьУя еОзСкСй. 

Стаття 17. Податки в механізмі державного регулювання господарської 
діяльності 

1. ЛжУмПйО СлСгОмзФбОккя б КзТОїкі, лСгОмзж і еаСТж бУмОкСбиююмьУя бжзиюпкС 
еОзСкОйж КзТОїкж. ЛжУмПйО СлСгОмзФбОккя аФгФємьУя еО лТжкожлОйж ПзСкСйіпкСї 
гСоіиькСУмі, УСоіОиькСї УлТОбПгижбСУмі, лСєгкОккя ікмПТПУіб УФУліиьУмбО, гПТдОбж, 
мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг, УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя мО вТСйОгяк. 

2. З йПмСю бжТірПккя кОРбОдижбіржХ ПзСкСйіпкжХ і УСоіОиькжХ еОбгОкь гПТдОбж 
еОзСкж, язжйж ТПвФиюємьУя СлСгОмзФбОккя УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, лСбжккі 
лПТПгаОпОмж: 

 СлмжйОиькП лСєгкОккя ніУзОиькСї мО УмжйФиююпСї нФкзоіР СлСгОмзФбОккя; 
 УмОаіиькіУмь (кПейіккіУмь) лТСмявСй зіиьзСХ ТСзіб еОвОиькжХ лТОбжи 

СлСгОмзФбОккя; 
 ФУФкПккя лСгбіРкСвС СлСгОмзФбОккя; 
 ФевСгдПкіУмь е лСгОмзСбжйж УжУмПйОйж ікржХ зТОїк. 

3. ЛмОбзж лСгОмзіб йОюмь кСТйОмжбкжР ХОТОзмПТ і кП йСдФмь бУмОкСбиюбОмжУь 
ікгжбігФОиькС гия СзТПйСвС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя. 

4. ЛжУмПйО СлСгОмзФбОккя б КзТОїкі лСбжккО лПТПгаОпОмж вТОкжпкі ТСейіТж лСгОмзіб і 
еаСТіб, язі йСдФмь УлТОбиямжУь е УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя. ЙТж оьСйФ лСгОмзж мО ікрі 
СаСб'яезСбі лиОмПді, сС біглСбігкС гС еОзСкФ бзиюпОюмьУя гС оікж мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) 
ОаС бігкСУямьУя кО їХ УСаібОТміУмь, УлиОпФюмьУя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя кПеОиПдкС біг 
ТПеФиьмОміб їХ вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі. 

Стаття 18. Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері 
господарювання 

1. ДПТдОбО егіРУкює ОкмжйСкСлСиькС-зСкзФТПкмкФ лСиімжзФ мО УлТжяє ТСебжмзСбі 
ейОвОиькСУмі Ф УнПТі вСУлСгОТюбОккя кО СУкСбі еОвОиькСгПТдОбкжХ лТСвТОй, сС 
еОмбПТгдФюмьУя ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж еО лСгОккяй КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

2. ДПТдОбкО лСиімжзО Ф УнПТі ПзСкСйіпкСї зСкзФТПкоії, СайПдПккя йСкСлСиіейФ б 
вСУлСгОТУьзіР гіяиькСУмі мО еОХжУмФ УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя і УлСджбОпіб біг 
кПгСаТСУСбіУкСї зСкзФТПкоії егіРУкюємьУя ФлСбкСбОдПкжйж СТвОкОйж гПТдОбкСї биОгж мО 
СТвОкОйж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя. 

3. ИТвОкОй гПТдОбкСї биОгж мО СТвОкОй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, їХ лСУОгСбжй 
СУСаОй еОаСТСкяємьУя лТжРйОмж Озмж мО бпжкямж гії, язі ФУФбОюмь зСкзФТПкоію ОаС 
кПСаґТФкмСбОкС УлТжяюмь СзТПйжй зСкзФТПкмОй Ф ліглТжєйкжоьзіР гіяиькСУмі, пж 
еОлТСбОгдФюмь СайПдПккя кО ТжкзФ, кП лПТПгаОпПкП еОзСкСгОбУмбСй. ЗОзСкСй йСдФмь 
аФмж бУмОкСбиПкі бжкямзж е оьСвС лТОбжиО е йПмСю еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї аПелПзж, 
СаСТСкж пж ікржХ еОвОиькСУФУліиькжХ ікмПТПУіб. 

4. ЙТОбжиО зСкзФТПкоії мО кСТйж ОкмжйСкСлСиькСвС ТПвФиюбОккя бжекОпОюмьУя ожй 
КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж. 
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Стаття 19. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю 
1. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя йОюмь лТОбС аПе СайПдПкь УОйСУміРкС егіРУкюбОмж 

вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь, сС кП УФлПТПпжмь еОзСкСгОбУмбФ. 
2. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя лігиявОюмь гПТдОбкіР ТПєУмТОоії біглСбігкС гС оьСвС 

КСгПзУФ мО еОзСкФ. 
3. ДПТдОбО егіРУкює зСкмТСиь і кОвияг еО вСУлСгОТУьзСю гіяиькіУмю УФа'єзміб 

вСУлСгОТюбОккя Ф мОзжХ УнПТОХ: 
 еаПТПдПккя мО бжмТОпОккя зСрміб і йОмПТіОиькжХ оіккСУмПР УФа'єзмОйж 

вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк - еО УмОкСй і гСУмСбіТкіУмю аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ мО 
ебімкСУмі; 

 нікОкУСбжХ, зТПгжмкжХ бігкСУжк, бОиюмкСвС ТПвФиюбОккя мО лСгОмзСбжХ 
бігкСУжк - еО гСгПТдОккяй УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя зТПгжмкжХ 
еСаСб'яеОкь лПТПг гПТдОбСю і ТСеТОХФкзСбСї гжУожлиікж, гСгПТдОккяй бжйСв 
бОиюмкСвС еОзСкСгОбУмбО, лСгОмзСбСї гжУожлиікж; 

 оік і оікСФмбСТПккя - е лжмОкь гСгПТдОккя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя 
гПТдОбкжХ оік кО лТСгФзоію і лСУиФвж; 

 йСкСлСиіейФ мО зСкзФТПкоії - е лжмОкь гСгПТдОккя ОкмжйСкСлСиькС-
зСкзФТПкмкСвС еОзСкСгОбУмбО; 

 еПйПиькжХ бігкСУжк - еО бжзСТжУмОккяй і СХСТСкСю еПйПиь; бСгкжХ бігкСУжк і 
иіУСбСвС вСУлСгОТУмбО - еО бжзСТжУмОккяй мО СХСТСкСю бСг і иіУіб, 
бігмбСТПккяй бСгкжХ ТПУФТУіб і иіУіб; 

 бжТСакжомбО і лТОоі - еО аПелПзСю бжТСакжомбО і лТОоі, гСгПТдОккяй 
еОзСкСгОбУмбО лТС лТОою; еО лСдПдкСю, ПзСиСвіпкСю, УОкімОТкС-вівієкіпкСю 
аПелПзСю; еО гСмТжйОккяй кСТй і лТОбжи, язжйж бУмОкСбиПкС СаСб'яезСбі 
бжйСвж сСгС ФйСб егіРУкПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі; 

 УлСджбОккя - еО язіУмю і аПелПпкіУмю лТСгФзоії мО лСУиФв; 

 еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі - е лжмОкь мПХкСиСвіпкСї, ПзСкСйіпкСї, 
ПзСиСвіпкСї мО УСоіОиькСї аПелПзж. 

4. ИТвОкж гПТдОбкСї биОгж і лСУОгСбі СУСаж, ФлСбкСбОдПкі егіРУкюбОмж гПТдОбкжР 
зСкмТСиь і гПТдОбкжР кОвияг еО вСУлСгОТУьзСю гіяиькіУмю, їХ УмОмФУ мО еОвОиькі ФйСбж і 
лСТягСз егіРУкПккя зСкмТСию і кОвиягФ бжекОпОюмьУя еОзСкОйж. 

5. ЗПеОзСккП бмТФпОккя мО лПТПрзСгдОккя вСУлСгОТУьзіР гіяиькСУмі УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя е аСзФ СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж, їХ лСУОгСбжХ СУіа лТж егіРУкПккі кжйж 
гПТдОбкСвС зСкмТСию мО кОвиягФ еОаСТСкяюмьУя. 

6. ИТвОкж гПТдОбкСї биОгж і лСУОгСбі СУСаж еСаСб'яеОкі егіРУкюбОмж ікУлПзмФбОккя 
мО лПТПбіТзж гіяиькСУмі УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя кПФлПТПгдПкС, Са'єзмжбкС і СлПТОмжбкС, 
гСмТжйФюпжУь бжйСв еОзСкСгОбУмбО, лСбОдОюпж лТОбО і еОзСккі ікмПТПУж УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя. 

7. ЛФа'єзм вСУлСгОТюбОккя йОє лТОбС кО СгПТдОккя ікнСТйОоії лТС ТПеФиьмОмж 
ікУлПзмФбОккя і лПТПбіТСз РСвС гіяиькСУмі кП ліекір яз пПТПе мТжгоямь гкіб ліУия їХ 
еОзікпПккя, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй. Дії мО ТірПккя гПТдОбкжХ СТвОкіб 
зСкмТСию мО кОвиягФ, О мОзСд їХ лСУОгСбжХ СУіа, язі лТСбСгжиж ікУлПзмФбОккя і лПТПбіТзФ, 
йСдФмь аФмж СУзОТдПкі УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй 
лСТягзФ. 

8. КУі УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, бігСзТПйиПкі лігТСегіиж юТжгжпкжХ СУіа, бжгіиПкі кО 
СзТПйжР аОиОкУ, еСаСб'яеОкі бПУмж лПТбжккжР (СлПТОмжбкжР) Саиіз ТПеФиьмОміб УбСєї 
ТСаСмж, УзиОгОмж мО лСгОбОмж біглСбігкС гС бжйСв еОзСкФ УмОмжУмжпкФ ікнСТйОоію мО ікрі 
гОкі, бжекОпПкі еОзСкСй, О мОзСд бПУмж (зТій вТСйОгяк КзТОїкж, ікСеПйоіб мО СУіа аПе 
вТСйОгякУмбО, язі лТСбОгямь вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь і еОТПєУмТСбОкі біглСбігкС гС еОзСкФ 
яз ліглТжєйоі) аФХвОимПТУьзжР Саиіз мО лСгОбОмж нікОкУСбФ ебімкіУмь евігкС іе 
еОзСкСгОбУмбСй. 
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ЗОаСТСкяємьУя бжйОвОмж біг УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб 
юТжгжпкжХ СУіа, бжгіиПкжХ кО СзТПйжР аОиОкУ, лСгОккя УмОмжУмжпкСї ікнСТйОоії мО ікржХ 
гОкжХ, кП лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй ОаС е лСТФрПккяй лСТягзФ, бУмОкСбиПкСвС еОзСкСй. 

Стаття 20. Захист прав суб'єктів господарювання та споживачів 
1. ДПТдОбО еОаПелПпФє еОХжУм лТОб і еОзСккжХ ікмПТПУіб УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя мО 

УлСджбОпіб. 
2. КСдкжР УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя мО УлСджбОп йОє лТОбС кО еОХжУм УбСїХ лТОб і 

еОзСккжХ ікмПТПУіб. ЙТОбО мО еОзСккі ікмПТПУж еОекОпПкжХ УФа'єзміб еОХжсОюмьУя рияХСй: 
 бжекОккя кОябкСУмі ОаС бігУФмкСУмі лТОб; 

 бжекОккя лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС кПгіРУкжйж Озміб СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж мО 
СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, Озміб ікржХ УФа'єзміб, сС УФлПТПпОмь 
еОзСкСгОбУмбФ, ФсПйиююмь лТОбО мО еОзСккі ікмПТПУж УФа'єзмО 
вСУлСгОТюбОккя ОаС УлСджбОпіб; бжекОккя кПгіРУкжйж вСУлСгОТУьзжХ ФвСг е 
лігУмОб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй; 

 бігкСбиПккя УмОкСбжсО, язП іУкФбОиС гС лСТФрПккя лТОб мО еОзСккжХ ікмПТПУіб 
УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя; 

 лТжлжкПккя гіР, сС лСТФрФюмь лТОбС ОаС УмбСТююмь еОвТСеФ РСвС лСТФрПккя; 
 лТжУФгдПккя гС бжзСкОккя СаСб'яезФ б кОмФТі; 

 бігрзСгФбОккя еажмзіб; 
 еОУмСУФбОккя рмТОнкжХ УОкзоіР; 

 еОУмСУФбОккя СлПТОмжбкС-вСУлСгОТУьзжХ УОкзоіР; 
 еОУмСУФбОккя ОгйікіУмТОмжбкС-вСУлСгОТУьзжХ УОкзоіР; 

 ФУмОкСбиПккя, ейікж і лТжлжкПккя вСУлСгОТУьзжХ лТОбСбігкСУжк; 
 ікржйж УлСУСаОйж, лПТПгаОпПкжйж еОзСкСй. 

3. ЙСТягСз еОХжУмФ лТОб УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя мО УлСджбОпіб бжекОпОємьУя ожй 
КСгПзУСй, ікржйж еОзСкОйж. 

Стаття 21. Об'єднання підприємців 
1. З йПмСю УлТжяккя ТСебжмзФ кОоіСкОиькСї ПзСкСйізж, її ікмПвТОоії Ф УбімСбП 

вСУлСгОТУмбС, О мОзСд УмбСТПккя УлТжямижбжХ ФйСб гия ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі б 
КзТОїкі йСдФмь УмбСТюбОмжУя мСТвСбС-лТСйжУиСбі лОиОмж яз гСаТСбіиькі Са'єгкОккя 
ліглТжєйоіб мО СТвОкіеОоіР. МСТвСбС-лТСйжУиСбО лОиОмО є кПгПТдОбкСю УОйСбТягкСю 
УмОмФмкСю СТвОкіеОоією, УмбСТПкСю кО еОУОгОХ пиПкУмбО, сС йОє УмОмФУ юТжгжпкСї СУСаж. 

2. ДПТдОбО УлТжяє мСТвСбС-лТСйжУиСбжй лОиОмОй Ф бжзСкОккі кжйж УмОмФмкжХ 
еОбгОкь. 

3. ЙСТягСз ФмбСТПккя мО гіяиькСУмі мСТвСбС-лТСйжУиСбжХ лОиОм бУмОкСбиюємьУя 
еОзСкСй. 

4. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя - ТСаСмСгОбоі йОюмь лТОбС кО Са'єгкОккя б СТвОкіеОоії 
ТСаСмСгОбоіб гия ТПОиіеОоії мО еОХжУмФ УбСїХ лТОб. 

5. ИТвОкіеОоії ТСаСмСгОбоіб є УОйСбТягкжйж УмОмФмкжйж СТвОкіеОоіяйж, сС 
ФмбСТююмьУя кО еОУОгОХ гСаТСбіиькСУмі мО ТібкСлТОбкСУмі е йПмСю лТПгУмОбкжомбО і 
еОХжУмФ еОзСккжХ ікмПТПУіб ТСаСмСгОбоіб. ИТвОкіеОоії ТСаСмСгОбоіб йСдФмь Са'єгкФбОмжУя Ф 
Уліизж мО ікрі УмОмФмкі Са'єгкОккя ТСаСмСгОбоіб. 

6. ЙСТягСз ФмбСТПккя мО еОУОгж гіяиькСУмі СТвОкіеОоіР мО Са'єгкОкь ТСаСмСгОбоіб 
бжекОпОюмьУя еОзСкСй. 

Стаття 22. Особливості управління господарською діяльністю у державному 
секторі економіки 

1. ДПТдОбО егіРУкює ФлТОбиіккя гПТдОбкжй УПзмСТСй ПзСкСйізж біглСбігкС гС 
еОУОг бкФмТіркьСї і еСбкіркьСї лСиімжзж. 
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2. ЛФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя гПТдОбкСвС УПзмСТО ПзСкСйізж є УФа'єзмж, сС гіюмь 
кО СУкСбі ижрП гПТдОбкСї биОУкСУмі, О мОзСд УФа'єзмж, гПТдОбкО пОУмзО Ф УмОмФмкСйФ 
зОлімОиі язжХ лПТПбжсФє л'ямгПУям бігУСмзіб пж УмОкСбжмь бПижпжкФ, язО еОаПелПпФє 
гПТдОбі лТОбС бжТірОиькСвС ближбФ кО вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь ожХ УФа'єзміб. 

3. ЙСбкСбОдПккя УФа'єзміб ФлТОбиіккя Ф гПТдОбкСйФ УПзмСТі ПзСкСйізж - КОаікПмФ 
ЖікіУмТіб КзТОїкж, йікіУмПТУмб, ікржХ СТвОкіб биОгж мО СТвОкіеОоіР сСгС УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя бжекОпОюмьУя еОзСкСй. 

ЗОекОпПкі УФа'єзмж ФлТОбиіккя Ф гПТдОбкСйФ УПзмСТі ПзСкСйізж йСдФмь лТжРйОмж 
ТірПккя, кПСаХігкі гия лігвСмСбзж гС ТПОиіеОоії мО егіРУкПккя гПТдОбкС-лТжбОмкСвС 
лОТмкПТУмбО (зСкоПУії), язі є СаСб'яезСбжйж гС бжзСкОккя ліглТжєйУмбОйж, ФУмОкСбОйж, 
СТвОкіеОоіяйж, сС лПТПаФбОюмь Ф УнПТі їХ ФлТОбиіккя. 

4. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж бжекОпПкі бжгж вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, язФ гСебСияємьУя 
егіРУкюбОмж бжзиюпкС гПТдОбкжй ліглТжєйУмбОй, ФУмОкСбОй і СТвОкіеОоіяй. 

5. ДПТдОбО ТПОиіеФє лТОбС гПТдОбкСї биОУкСУмі Ф гПТдОбкСйФ УПзмСТі ПзСкСйізж 
пПТПе УжУмПйФ СТвОкіеОоіРкС-вСУлСгОТУьзжХ лСбкСбОдПкь біглСбігкжХ СТвОкіб ФлТОбиіккя 
сСгС УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, сС кОиПдОмь гС оьСвС УПзмСТО і егіРУкююмь УбСю 
гіяиькіУмь кО СУкСбі лТОбО вСУлСгОТУьзСвС бігОккя ОаС лТОбО СлПТОмжбкСвС ФлТОбиіккя. 

6. ЙТОбСбжР УмОмФУ СзТПйСвС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя Ф гПТдОбкСйФ УПзмСТі 
ПзСкСйізж бжекОпОємьУя ФлСбкСбОдПкжйж СТвОкОйж ФлТОбиіккя біглСбігкС гС бжйСв оьСвС 
КСгПзУФ мО ікржХ еОзСкіб. ВігкСУжкж СТвОкіб ФлТОбиіккя е кОебОкжйж УФа'єзмОйж 
вСУлСгОТюбОккя Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, йСдФмь егіРУкюбОмжУя кО гСвСбіТкжХ 
еОУОгОХ. 

7. ДПТдОбО еОУмСУСбФє гС УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя Ф гПТдОбкСйФ УПзмСТі ПзСкСйізж 
ФУі еОУСаж гПТдОбкСвС ТПвФиюбОккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй, 
бТОХСбФюпж СУСаижбСУмі лТОбСбСвС УмОмФУФ гОкжХ УФа'єзміб. 

8. ЗОзСкСй бУмОкСбиююмьУя СУСаижбСУмі егіРУкПккя ОкмжйСкСлСиькС-зСкзФТПкмкСї 
лСиімжзж мО ТСебжмзФ ейОвОиькСУмі Ф гПТдОбкСйФ УПзмСТі ПзСкСйізж, язі лСбжккі 
бТОХСбФбОмжУя лТж нСТйФбОккі біглСбігкжХ гПТдОбкжХ лТСвТОй. 

9. ДПТдОбкжР нікОкУСбжР зСкмТСиь сСгС УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, Ф УмОмФмкСйФ 
зОлімОиі язжХ 50 і аіиьрП бігУСмзіб ОзоіР (пОУмСз) кОиПджмь УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя 
гПТдОбкСвС УПзмСТФ ПзСкСйізж, егіРУкюємьУя біглСбігкС гС еОзСкФ. 

10. ЙТСоПгФТО бжекОккя аОкзТФмСй еОУмСУСбФємьУя сСгС гПТдОбкжХ ліглТжєйУмб е 
ФТОХФбОккяй бжйСв, еОекОпПкжХ Ф виОбі 23 оьСвС КСгПзУФ. 

11. ИТвОкОй ФлТОбиіккя, язі егіРУкююмь СТвОкіеОоіРкС-вСУлСгОТУьзі лСбкСбОдПккя 
УмСУСбкС УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя гПТдОбкСвС УПзмСТО ПзСкСйізж, еОаСТСкяємьУя 
гПиПвФбОмж ікржй УФа'єзмОй лСбкСбОдПккя сСгС ТСелСТягдПккя гПТдОбкСю биОУкіУмю і 
лСбкСбОдПккя сСгС ФлТОбиіккя гіяиькіУмю УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, еО бжкямзСй 
гПиПвФбОккя кОебОкжХ лСбкСбОдПкь біглСбігкС гС еОзСкФ СТвОкОй йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя мО ікржХ бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж. 

12. ЛФа'єзм вСУлСгОТюбОккя гПТдОбкСвС УПзмСТО ПзСкСйізж еОлТСбОгдФє 
ОкмжзСТФлоіРкФ лТСвТОйФ Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ еОзСкСй. 

Стаття 23. Відносини суб'єктів господарювання з органами місцевого 
самоврядування 

1. ИТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя егіРУкююмь УбСї лСбкСбОдПккя сСгС УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя бжзиюпкС б йПдОХ, бжекОпПкжХ КСкУмжмФоією КзТОїкж, еОзСкОйж лТС 
йіУоПбП УОйСбТягФбОккя мО ікржйж еОзСкОйж, сС лПТПгаОпОюмь СУСаижбСУмі егіРУкПккя 
йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя б йіУмОХ Кжєбі мО ЛПбОУмСлСиі, ікржйж еОзСкОйж. ИТвОкж 
йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя йСдФмь егіРУкюбОмж сСгС УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя мОзСд 
СзТПйі лСбкСбОдПккя СТвОкіб бжзСкОбпСї биОгж, кОгОкі їй еОзСкСй. 

2. ВігкСУжкж СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя е УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя Ф 
бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, йСдФмь егіРУкюбОмжУя мОзСд кО гСвСбіТкжХ еОУОгОХ. 
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3. ЙТОбСбі Озмж СТвОкіб мО лСУОгСбжХ СУіа йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, лТжРкямі б 
йПдОХ їХ лСбкСбОдПкь, є СаСб'яезСбжйж гия бжзСкОккя ФУійО ФпОУкжзОйж вСУлСгОТУьзжХ 
бігкСУжк, язі ТСемОрСбОкі ОаС егіРУкююмь УбСю гіяиькіУмь кО біглСбігкіР мПТжмСТії. 

4. ЗПеОзСккП бмТФпОккя СТвОкіб мО лСУОгСбжХ СУіа йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя Ф 
вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя еОаСТСкяємьУя. ЗП гСлФУзОємьУя 
бжгОккя лТОбСбжХ Озміб СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, язжйж бУмОкСбиююмьУя кП 
лПТПгаОпПкі еОзСкСй СайПдПккя сСгС СаівФ СзТПйжХ бжгіб мСбОТіб (лСУиФв) кО мПТжмСТії 
біглСбігкжХ ОгйікіУмТОмжбкС-мПТжмСТіОиькжХ Сгжкжоь. 

5. ИТвОкж мО лСУОгСбі СУСаж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя йОюмь лТОбС ебПТмОмжУя гС 
УФгФ сСгС бжекОккя кПгіРУкжйж Озміб ліглТжєйУмб, ікржХ УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, язі 
СайПдФюмь лТОбО мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг, лСбкСбОдПккя СТвОкіб йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя. 

6. ИТвОкж, лСУОгСбі мО УиФдаСбі СУСаж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя кПУФмь 
біглСбігОиькіУмь еО УбСю гіяиькіУмь лПТПг УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, лігУмОбж, бжгж і 
лСТягСз язСї бжекОпОюмьУя КСкУмжмФоією КзТОїкж мО еОзСкСй. 

7. ЛлСТж лТС лСкСбиПккя лСТФрПкжХ лТОб УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя мО 
бігрзСгФбОккя еОбгОкСї їй рзСгж бкОУиігСз ТірПкь, гіР пж аПегіяиькСУмі СТвОкіб, 
лСУОгСбжХ ОаС УиФдаСбжХ СУіа йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя лТж егіРУкПккі кжйж УбСїХ 
лСбкСбОдПкь бжТірФюмьУя б УФгСбСйФ лСТягзФ. 

Стаття 24. Особливості управління господарською діяльністю у 
комунальному секторі економіки 

1. КлТОбиіккя вСУлСгОТУьзСю гіяиькіУмю Ф зСйФкОиькСйФ УПзмСТі ПзСкСйізж 
егіРУкюємьУя пПТПе УжУмПйФ СТвОкіеОоіРкС-вСУлСгОТУьзжХ лСбкСбОдПкь мПТжмСТіОиькжХ 
вТСйОг мО СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя сСгС УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, язі 
кОиПдОмь гС зСйФкОиькСвС УПзмСТО ПзСкСйізж і егіРУкююмь УбСю гіяиькіУмь кО СУкСбі 
лТОбО вСУлСгОТУьзСвС бігОккя ОаС лТОбО СлПТОмжбкСвС ФлТОбиіккя. 

2. ЙТОбСбжР УмОмФУ СзТПйСвС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя Ф зСйФкОиькСйФ УПзмСТі 
ПзСкСйізж бжекОпОємьУя ФлСбкСбОдПкжйж СТвОкОйж ФлТОбиіккя біглСбігкС гС бжйСв оьСвС 
КСгПзУФ мО ікржХ еОзСкіб. ВігкСУжкж СТвОкіб ФлТОбиіккя йід еОекОпПкжйж УФа'єзмОйж Ф 
бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, йСдФмь егіРУкюбОмжУя кО гСвСбіТкжХ еОУОгОХ. 

3. ЛФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя зСйФкОиькСвС УПзмСТО ПзСкСйізж є УФа'єзмж, сС гіюмь 
кО СУкСбі ижрП зСйФкОиькСї биОУкСУмі, О мОзСд УФа'єзмж, Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі язжХ пОУмзО 
зСйФкОиькСї биОУкСУмі лПТПбжсФє л'ямгПУям бігУСмзіб пж УмОкСбжмь бПижпжкФ, язО 
еОаПелПпФє СТвОкОй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя лТОбС бжТірОиькСвС ближбФ кО 
вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь ожХ УФа'єзміб. 

4. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі СУСаижбСУмі егіРУкПккя ОкмжйСкСлСиькС-
зСкзФТПкмкСї лСиімжзж сСгС зСйФкОиькСвС УПзмСТО ПзСкСйізж, О мОзСд гСгОмзСбі бжйСвж 
мО вОТОкмії лТОбО биОУкСУмі КзТОїкУьзСвС кОТСгФ і лТОбО зСйФкОиькСї биОУкСУмі лТж 
ТПОиіеОоії лТСоПгФТж аОкзТФмУмбО сСгС УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя зСйФкОиькСвС УПзмСТО 
ПзСкСйізж. 

5. ИТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя кПУФмь біглСбігОиькіУмь еО кОУиігзж гіяиькСУмі 
УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, сС кОиПдОмь гС зСйФкОиькСвС УПзмСТО ПзСкСйізж, кО лігУмОбОХ, 
Ф йПдОХ і лСТягзФ, бжекОпПкжХ еОзСкСй. 

6. ЛФа'єзм вСУлСгОТюбОккя зСйФкОиькСвС УПзмСТО ПзСкСйізж еОлТСбОгдФє 
ОкмжзСТФлоіРкФ лТСвТОйФ Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ еОзСкСй. 
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ГлОвО 3 
ИБЖДЖДЗЗЯ ЖИЗИЙИЙІЗЖК МА ЗАНИЛМ ЛКБ'ЄКМІВ ГИЛЙИДАКЮВАЗЗЯ І 

ЛЙИЖИВАНІВ ВІД ЗДДИБКИЛИВІЛЗИЇ КИЗКККДЗМІЇ 

Стаття 25. Конкуренція у сфері господарювання 
1. ДПТдОбО лігмТжйФє зСкзФТПкоію яз ейОвОккя йід УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, сС 

еОаПелПпФє еОбгязж їХ биОУкжй гСУявкПккяй егСаФммя кжйж лПбкжХ ПзСкСйіпкжХ лПТПбОв, 
бкОУиігСз пСвС УлСджбОпі мО УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя СмТжйФюмь йСдижбіУмь бжаСТФ 
кПСаХігкСвС мСбОТФ і лТж оьСйФ СзТПйі УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя кП бжекОпОюмь ФйСб 
ТПОиіеОоії мСбОТФ кО ТжкзФ. 

2. ИТвОкОй гПТдОбкСї биОгж і СТвОкОй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, сС ТПвФиююмь 
бігкСУжкж Ф УнПТі вСУлСгОТюбОккя, еОаСТСкяємьУя лТжРйОмж Озмж ОаС бпжкямж гії, сС 
бжекОпОюмь лТжбіиПРСбОкП УмОкСбжсП УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя мієї пж ікрСї нСТйж 
биОУкСУмі, ОаС УмОбиямь Ф кПТібкП УмОкСбжсП СзТПйі зОмПвСТії УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя пж 
ікржй УлСУСаСй лСТФрФюмь лТОбжиО зСкзФТПкоії. К ТОеі лСТФрПккя оієї бжйСвж СТвОкж 
гПТдОбкСї биОгж, гС лСбкСбОдПкь язжХ кОиПджмь зСкмТСиь мО кОвияг еО гСгПТдОккяй 
ОкмжйСкСлСиькС-зСкзФТПкмкСвС еОзСкСгОбУмбО, О мОзСд УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя йСдФмь 
СУлСТюбОмж мОзі Озмж б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ. 

3. КлСбкСбОдПкі СТвОкж гПТдОбкСї биОгж і СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя 
лСбжккі егіРУкюбОмж ОкОиіе УмОкФ ТжкзФ і Тібкя зСкзФТПкоії кО кьСйФ і бджбОмж 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй еОХСгіб сСгС ФлСТягзФбОккя зСкзФТПкоії УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя. 

4. ДПТдОбО еОаПелПпФє еОХжУм зСйПТоіРкСї мОєйкжоі УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя 
біглСбігкС гС бжйСв оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ еОзСкіб. 

Стаття 26. Державна допомога суб'єктам господарювання 
1. ЙТОбСбі еОУОгж лТСбПгПккя йСкімСТжквФ гПТдОбкСї гСлСйСвж УФа'єзмОй 

вСУлСгОТюбОккя мО егіРУкПккя зСкмТСию еО гСлФУмжйіУмю мОзСї гСлСйСвж гия зСкзФТПкоії 
бУмОкСбиююмьУя еОзСкСгОбУмбСй лТС гПТдОбкФ гСлСйСвФ УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя. 

Стаття 27. Обмеження монополізму в економіці 
1. ЖСкСлСиькжй бжекОємьУя гСйікФюпП УмОкСбжсП УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, язП гОє 

РСйФ йСдижбіУмь УОйСУміРкС ОаС ТОеСй е ікржйж УФа'єзмОйж СайПдФбОмж зСкзФТПкоію кО 
ТжкзФ лПбкСвС мСбОТФ (ТСаім, лСУиФв). 

2. ЖСкСлСиькжй є УмОкСбжсП УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, пОУмзО язСвС кО ТжкзФ 
лПбкСвС мСбОТФ лПТПбжсФє ТСейіТ, бУмОкСбиПкжР еОзСкСй. 

3. ЖСкСлСиькжй йСдП аФмж бжекОкС мОзСд УмОкСбжсП УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя кО 
ТжкзФ мСбОТФ еО кОябкСУмі ікржХ ФйСб, бжекОпПкжХ еОзСкСй. 

4. К ТОеі УФУліиькСї кПСаХігкСУмі мО е йПмСю ФУФкПккя кПвОмжбкСвС ближбФ кО 
зСкзФТПкоію СТвОкж гПТдОбкСї биОгж егіРУкююмь УмСУСбкС іУкФюпжХ йСкСлСиькжХ 
ФмбСТПкь еОХСгж ОкмжйСкСлСиькСвС ТПвФиюбОккя біглСбігкС гС бжйСв еОзСкСгОбУмбО мО 
еОХСгж гПйСкСлСиіеОоії ПзСкСйізж, лПТПгаОпПкі біглСбігкжйж гПТдОбкжйж лТСвТОйОйж, еО 
бжкямзСй лТжТСгкжХ йСкСлСиіР. 

5. ИТвОкОй гПТдОбкСї биОгж мО СТвОкОй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя еОаСТСкяємьУя 
лТжРйОмж Озмж ОаС бпжкямж гії, УлТяйСбОкі кО ПзСкСйіпкП лСУжиПккя іУкФюпжХ УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя - йСкСлСиіУміб мО ФмбСТПккя аПе гСУмОмкіХ лігУмОб кСбжХ йСкСлСиькжХ 
ФмбСТПкь, О мОзСд лТжРйОмж ТірПккя лТС бжзиюпкС оПкмТОиіеСбОкжР ТСелСгіи мСбОТіб. 

Стаття 28. Природні монополії 
1. ЛмОк мСбОТкСвС ТжкзФ, еО язСвС еОгСбСиПккя лСлжмФ кО оьСйФ ТжкзФ є аіиьр 

ПнПзмжбкжй еО ФйСбж бігУФмкСУмі зСкзФТПкоії бкОУиігСз мПХкСиСвіпкжХ СУСаижбСУмПР 
бжТСакжомбО (Ф еб'яезФ е іУмСмкжй ейПкрПккяй бжмТОм бжТСакжомбО кО Сгжкжою лТСгФзоії 
б йіТФ еаіиьрПккя СаУявіб бжТСакжомбО), О мСбОТж (лСУиФвж), сС бжТСаияюмьУя УФа'єзмОйж 
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вСУлСгОТюбОккя, кП йСдФмь аФмж еОйікПкі Ф УлСджбОккі ікржйж, Ф еб'яезФ е пжй лСлжм кО 
оьСйФ мСбОТкСйФ ТжкзФ йПкрП еОиПджмь біг ейікж оік кО мОзі мСбОТж, кід лСлжм кО ікрі 
мСбОТж (лСУиФвж), - ббОдОємьУя лТжТСгкСю йСкСлСиією. 

2. ЛФа'єзмОйж лТжТСгкСї йСкСлСиії йСдФмь аФмж УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя аФгь-язСї 
нСТйж биОУкСУмі (йСкСлСиькі ФмбСТПккя), язі бжТСаияюмь (ТПОиіеФюмь) мСбОТж кО ТжкзФ, сС 
лПТПаФбОє Ф УмОкі лТжТСгкСї йСкСлСиії. 

3. ЗОзСкСй лТС лТжТСгкі йСкСлСиії бжекОпОюмьУя УнПТж гіяиькСУмі УФа'єзміб 
лТжТСгкжХ йСкСлСиіР, СТвОкж гПТдОбкСї биОгж, СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, ікрі 
СТвОкж, язі ТПвФиююмь гіяиькіУмь еОекОпПкжХ УФа'єзміб, О мОзСд ікрі лжмОккя ТПвФиюбОккя 
бігкСУжк, сС бжкжзОюмь кО мСбОТкжХ ТжкзОХ КзТОїкж, язі лПТПаФбОюмь Ф УмОкі лТжТСгкСї 
йСкСлСиії, мО кО УФйідкжХ ТжкзОХ еО ФпОУмі УФа'єзміб лТжТСгкжХ йСкСлСиіР. 

Стаття 29. Зловживання монопольним становищем на ринку 
1. ЗиСбджбОккяй йСкСлСиькжй УмОкСбжсПй ббОдОюмьУя: 

 кОб'яеФбОккя мОзжХ ФйСб гСвСбСТФ, язі УмОбиямь зСкмТОвПкміб Ф кПТібкП 
УмОкСбжсП, ОаС гСгОмзСбжХ ФйСб, сС кП УмСУФюмьУя лТПгйПмО гСвСбСТФ, 
бзиюпОюпж кОб'яеФбОккя мСбОТФ, кП лСмТіакСвС зСкмТОвПкмФ; 

 СайПдПккя ОаС лТжлжкПккя бжТСакжомбО, О мОзСд бжиФпПккя мСбОТіб е СаСТСмФ 
е йПмСю УмбСТПккя ОаС лігмТжйзж гПніожмФ кО ТжкзФ пж бУмОкСбиПккя 
йСкСлСиькжХ оік; 

 ікрі гії, бпжкПкі е йПмСю УмбСТПккя лПТПрзСг гСУмФлФ кО ТжкСз (бжХСгФ е 
ТжкзФ) УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя; 

 бУмОкСбиПккя йСкСлСиькС бжУСзжХ ОаС гжУзТжйікОоіРкжХ оік (мОТжніб) кО УбСї 
мСбОТж, сС лТжебСгжмь гС лСТФрПккя лТОб УлСджбОпіб ОаС СайПдФє лТОбО 
СзТПйжХ УлСджбОпіб; 

 бУмОкСбиПккя йСкСлСиькС кжеьзжХ оік (мОТжніб) кО УбСї мСбОТж, сС 
лТжебСгжмь гС СайПдПккя зСкзФТПкоії. 

Стаття 30. Неправомірні угоди між суб'єктами господарювання 
1. ЗПлТОбСйіТкжйж ФвСгОйж йід УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя бжекОюмьУя ФвСгж ОаС 

лСвСгдПкі гії, УлТяйСбОкі кО: 
 бУмОкСбиПккя (лігмТжйОккя) йСкСлСиькжХ оік (мОТжніб), екждСз, кОгаОбСз 

(гСлиОм), кОоікСз; 
 ТСелСгіи Тжкзіб еО мПТжмСТіОиькжй лТжкожлСй, СаУявСй ТПОиіеОоії пж еОзФлібиі 

мСбОТіб, їХ ОУСТмжйПкмСй ОаС еО зСиСй УлСджбОпіб пж еО ікржйж СекОзОйж - е 
йПмСю їХ йСкСлСиіеОоії; 

 ФУФкПккя е ТжкзФ ОаС СайПдПккя гСУмФлФ гС кьСвС лТСгОбоіб, лСзФлоіб, ікржХ 
УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя. 

Стаття 31. Дискримінація суб'єктів господарювання 
1. ДжУзТжйікОоією УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя СТвОкОйж биОгж Ф оьСйФ КСгПзУі 

бжекОємьУя: 
 еОаСТСкО УмбСТПккя кСбжХ ліглТжєйУмб пж ікржХ СТвОкіеОоіРкжХ нСТй 

вСУлСгОТюбОккя б аФгь-язіР УнПТі вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, О мОзСд 
бУмОкСбиПккя СайПдПкь кО егіРУкПккя СзТПйжХ бжгіб вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі ОаС бжТСакжомбС лПбкжХ бжгіб мСбОТіб е йПмСю СайПдПккя 
зСкзФТПкоії; 

 лТжйФрФбОккя УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя гС лТіСТжмПмкСвС ФзиОгОккя 
гСвСбСТіб, лПТрСпПТвСбСї ТПОиіеОоії мСбОТіб лПбкжй УлСджбОпОй ОаС гС бУмФлФ 
б вСУлСгОТУьзі СТвОкіеОоії мО ікрі Са'єгкОккя; 

 лТжРкяммя ТірПкь лТС оПкмТОиіеСбОкжР ТСелСгіи мСбОТіб, язжР лТжебСгжмь гС 
йСкСлСиькСвС УмОкСбжсО кО ТжкзФ; 
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 бУмОкСбиПккя еОаСТСкж кО ТПОиіеОоію мСбОТіб е СгкСвС ТПвіСкФ КзТОїкж б 
ікржР; 

 кОгОккя СзТПйжй ліглТжєйояй лСгОмзСбжХ мО ікржХ ліиьв, язі УмОбиямь їХ Ф 
лТжбіиПРСбОкП УмОкСбжсП сСгС ікржХ УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, сС 
лТжебСгжмь гС йСкСлСиіеОоії ТжкзФ лПбкСвС мСбОТФ; 

 СайПдПккя лТОб УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя сСгС лТжгаОккя мО ТПОиіеОоії 
мСбОТіб; 

 бУмОкСбиПккя еОаСТСк пж СайПдПкь УмСУСбкС СзТПйжХ УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя ОаС вТФл ліглТжєйоіб. 

2. ДжУзТжйікОоія УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя кП гСлФУзОємьУя. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж 
бУмОкСбиПкі бжкямзж е лСиСдПкь оієї УмОммі е йПмСю еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї аПелПзж, 
СаСТСкж, еОвОиькСУФУліиькжХ ікмПТПУіб. 

Стаття 32. Недобросовісна конкуренція 
1. ЗПгСаТСУСбіУкСю зСкзФТПкоією бжекОюмьУя аФгь-язі гії Ф зСкзФТПкоії, сС 

УФлПТПпОмь лТОбжиОй, мСТвСбжй мО ікржй пПУкжй ебжпОяй Ф ліглТжєйкжоьзіР гіяиькСУмі. 
2. ЗПгСаТСУСбіУкСю зСкзФТПкоією є кПлТОбСйіТкП бжзСТжУмОккя гіиСбСї ТПлФмОоії 

УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, УмбСТПккя лПТПрзСг УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя Ф лТСоПУі 
зСкзФТПкоії мО гСУявкПккя кПлТОбСйіТкжХ лПТПбОв Ф зСкзФТПкоії, кПлТОбСйіТкП еажТОккя, 
ТСевСиСрПккя мО бжзСТжУмОккя зСйПТоіРкСї мОєйкжоі, О мОзСд ікрі гії, сС збОиінізФюмьУя 
біглСбігкС гС пОУмжкж лПТрСї оієї УмОммі. 

3. ЗПгСаТСУСбіУкО зСкзФТПкоія мявкП еО УСаСю юТжгжпкФ біглСбігОиькіУмь СУіа, язсС 
їХ гії йОюмь кПвОмжбкжР ближб кО зСкзФТПкоію кО мПТжмСТії КзТОїкж, кПеОиПдкС біг мСвС, гП 
бпжкПкС мОзі гії. 

Стаття 33. Неправомірне використання ділової репутації суб'єкта 
господарювання 

1. ЗПлТОбСйіТкжй бжзСТжУмОккяй гіиСбСї ТПлФмОоії УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя 
бжекОюмьУя: кПлТОбСйіТкП бжзСТжУмОккя пФджХ лСекОпПкь, ТПзиОйкжХ йОмПТіОиіб, 
ФлОзСбзж; кПлТОбСйіТкП бжзСТжУмОккя мСбОТФ ікрСвС бжТСакжзО; зСліюбОккя еСбкіркьСвС 
бжвиягФ бжТСаФ ікрСвС бжТСакжзО; лСТібкяиькО ТПзиОйО, язсС б мОзіР ТПзиОйі лСТФрПкС 
бжйСвж еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж лТС ТПзиОйФ, лТС еОХжУм біг кПгСаТСУСбіУкСї зСкзФТПкоії 
ОаС мОзФ ТПзиОйФ йСдкО збОиінізФбОмж яз кПпПУкФ ліглТжєйкжоьзФ лТОзмжзФ. 

2. ЗПлТОбСйіТкжй є бжзСТжУмОккя аПе гСебСиФ ФлСбкСбОдПкСї кО мП СУСаж пФдСвС 
ійПкі, зСйПТоіРкСвС кОРйПкФбОккя, мСТвСбПиькСї йОТзж, ікржХ лСекОпПкь, О мОзСд 
кОиПдкжХ ікріР СУСаі ТПзиОйкжХ йОмПТіОиіб мСсС, сС йСдП лТжебПУмж гС ейірФбОккя е 
гіяиькіУмю ікрСвС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, язжР йОє лТіСТжмПм кО їХ бжзСТжУмОккя. 

3. ВжзСТжУмОккя Ф зСйПТоіРкСйФ кОРйПкФбОккі биОУкСвС ійПкі вТСйОгякжкО є 
лТОбСйіТкжй, язсС гС биОУкСвС ійПкі гСгОємьУя аФгь-язжР бігйімкжР ПиПйПкм, сС 
бжзиюпОє ейірФбОккя е гіяиькіУмю ікрСвС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя. 

4. ЗПлТОбСйіТкжй бжзСТжУмОккяй мСбОТФ ікрСвС бжТСакжзО є ббПгПккя Ф 
вСУлСгОТУьзжР Саів ліг УбСїй лСекОпПккяй мСбОТФ ікрСвС бжТСакжзО рияХСй ейік пж екяммя 
лСекОпПкь бжТСакжзО аПе гСебСиФ ФлСбкСбОдПкСї кО мП СУСаж. 

5. КСліюбОккяй еСбкіркьСвС бжвиягФ бжТСаФ є бігмбСТПккя еСбкіркьСвС бжвиягФ 
бжТСаФ ікрСвС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя і ббПгПккя РСвС Ф вСУлСгОТУьзжР Саів аПе 
СгкСекОпкСвС еОекОпПккя бжТСакжзО зСлії, сС йСдП лТжебПУмж гС ейірФбОккя е гіяиькіУмю 
ікрСвС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя. ЗП бжекОємьУя кПлТОбСйіТкжй зСліюбОккя еСбкіркьСвС 
бжвиягФ бжТСаФ ОаС РСвС пОУмжк, язсС мОзП зСліюбОккя еФйСбиПкС бжзиюпкС їХ 
нФкзоіСкОиькжй еОУмСУФбОккяй. 

6. Дія пОУмжкж л'ямСї оієї УмОммі кП лСржТюємьУя кО бжТСаж, сС йОюмь СХСТСкФ яз 
Са'єзмж лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі. 
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7. ЙСТібкяиькСю є ТПзиОйО, сС йіУмжмь лСТібкяккя е ікржйж СУСаОйж, мСбОТОйж 
(гіяиькіУмю) ікрСї СУСаж, лТяйС пж СлСУПТПгзСбОкС ігПкмжнізФє зСкзФТПкмО ОаС мСбОТж пж 
лСУиФвж, сС лТСлСкФюмьУя зСкзФТПкмСй. ЗП бжекОємьУя кПлТОбСйіТкжй лСТібкяккя б 
ТПзиОйі Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 

Стаття 34. Створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі 
конкуренції 

1. ЙПТПрзСгОйж Ф лТСоПУі зСкзФТПкоії ббОдОюмьУя: гжУзТПгжмОоія УФа'єзмО 
вСУлСгОТюбОккя, кОб'яеФбОккя УлСджбОпОй лТжйФУСбСвС ОУСТмжйПкмФ мСбОТіб (ТСаім, 
лСУиФв), УХжияккя гС аСРзСмФ УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя ОаС гжУзТжйікОоії лСзФлоя 
(еОйСбкжзО), ОаС гС ТСеіТбОккя гСвСбСТФ е зСкзФТПкмСй, лігзФл лТОоібкжзО лСУмОпОиькжзО 
ОаС лСзФлоя (еОйСбкжзО). 

2. ДжУзТПгжмОоією УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя є лСржТПккя Ф аФгь-язіР нСТйі 
кПлТОбгжбжХ, кПмСпкжХ ОаС кПлСбкжХ бігСйСУмПР, лСб'яеОкжХ е СУСаСю пж гіяиькіУмю 
УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, язі еОбгОиж ОаС йСвиж еОбгОмж рзСгж гіиСбіР ТПлФмОоії УФа'єзмО 
вСУлСгОТюбОккя. 

3. КФлібиПю-лТСгОдПй мСбОТіб, бжзСкОккяй ТСаім, кОгОккяй лСУиФв іе лТжйФУСбжй 
ОУСТмжйПкмСй є зФлібия-лТСгОд СгкжХ мСбОТіб, бжзСкОккя ТСаім, кОгОккя лСУиФв еО ФйСбж 
зФлібиі-лТСгОдФ ікржХ мСбОТіб, бжзСкОккя ТСаім, кОгОккя лСУиФв, кП лСмТіакжХ УлСджбОпФ 
ОаС зСкмТОвПкмФ. 

4. ЛХжияккяй гС аСРзСмФ УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя ббОдОємьУя УлСкФзОккя 
зСкзФТПкмСй ікрСї СУСаж, аПелСУПТПгкьС ОаС пПТПе лСУПТПгкжзО, гС бігйСбж біг 
бУмОкСбиПккя гСвСбіТкжХ бігкСУжк іе ожй УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя. 

5. ЛХжияккяй лСУмОпОиькжзО гС гжУзТжйікОоії лСзФлоя є УлСкФзОккя, аПелСУПТПгкьС 
ОаС пПТПе лСУПТПгкжзО, гС кОгОккя лСУмОпОиькжзСй зСкзФТПкмФ лСзФлоя лПбкжХ лПТПбОв 
аПе гСУмОмкіХ кО оП лігУмОб. 

6. ЛХжияккяй УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя гС ТСеіТбОккя гСвСбСТФ е зСкзФТПкмСй 
ікрСвС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя є бпжкПкП е зСТжУижбжХ йСмжбіб ОаС б ікмПТПУОХ мТПміХ 
СУіа УлСкФзОккя УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя - ФпОУкжзО гСвСбСТФ гС кПбжзСкОккя ОаС 
бжзСкОккя кПкОиПдкжй пжкСй гСвСбіТкжХ еСаСб'яеОкь лПТПг ожй зСкзФТПкмСй рияХСй 
кОгОккя ОаС лТСлСкФбОккя УФа'єзмФ вСУлСгОТюбОккя - ФпОУкжзФ гСвСбСТФ, аПелСУПТПгкьС 
ОаС пПТПе лСУПТПгкжзО, йОмПТіОиькСї бжкОвСТСгж, зСйлПкУОоії пж ікржХ лПТПбОв. 

7. ЙігзФл лТОоібкжзО лСУмОпОиькжзО - оП кОгОккя ОаС лТСлСкФбОккя РСйФ 
зСкзФТПкмСй лСзФлоя (еОйСбкжзО), аПелСУПТПгкьС ОаС пПТПе лСУПТПгкжзО, йОмПТіОиькжХ 
оіккСУмПР, йОРкСбжХ ОаС кПйОРкСбжХ аиОв еО кПкОиПдкП бжзСкОккя ОаС кПбжзСкОккя 
лТОоібкжзСй лСУмОпОиькжзО УиФдаСбжХ СаСб'яезіб, сС бжлижбОюмь е ФзиОгПкСвС пж 
лСб'яеОкі е ФзиОгПккяй йід лСУмОпОиькжзСй і лСзФлоПй гСвСбСТФ лСУмОбзж мСбОТіб, 
бжзСкОккя ТСаім, кОгОккя лСУиФв, сС лТжебПиС ОаС йСвиС лТжебПУмж гС СмТжйОккя 
зСкзФТПкмСй лСзФлоя (еОйСбкжзО) лПбкжХ лПТПбОв лПТПг лСзФлоПй (еОйСбкжзСй). 

8. ДС лТОоібкжзО лСУмОпОиькжзО лТжТібкюємьУя Р ікрО СУСаО, язО евігкС е УбСїйж 
лСбкСбОдПккяйж лТжРйОє ТірПккя біг ійПкі лСУмОпОиькжзО лТС лСУмОбзФ мСбОТФ, 
бжзСкОккя ТСаім, кОгОккя лСУиФв, ближбОє кО лТжРкяммя мОзСвС ТірПккя ОаС язжйСУь пжкСй 
лСб'яеОкО е кжй. 

9. ЙігзФл лТОоібкжзО лСзФлоя (еОйСбкжзО) - оП кОгОккя ОаС лТСлСкФбОккя РСйФ 
зСкзФТПкмСй лСУмОпОиькжзО, аПелСУПТПгкьС ОаС пПТПе лСУПТПгкжзО, йОмПТіОиькжХ 
оіккСУмПР, йОРкСбжХ пж кПйОРкСбжХ аиОв еО кПкОиПдкП бжзСкОккя ОаС кПбжзСкОккя 
лТОоібкжзСй лСзФлоя (еОйСбкжзО) УиФдаСбжХ СаСб'яезіб, сС бжлижбОюмь е ФзиОгПкСвС ОаС 
лСб'яеОкі е ФзиОгПккяй йід лСУмОпОиькжзСй і лСзФлоПй гСвСбСТФ лСУмОбзж мСбОТіб, 
бжзСкОккя ТСаім, кОгОккя лСУиФв, сС лТжебПиС ОаС йСвиС лТжебПУмж гС СмТжйОккя 
зСкзФТПкмСй лСУмОпОиькжзО лПбкжХ лПТПбОв лПТПг лСУмОпОиькжзСй. 

10. ДС лТОоібкжзО лСзФлоя (еОйСбкжзО) лТжТібкюємьУя Р ікрО СУСаО, язО евігкС е 
УбСїйж лСбкСбОдПккяйж лТжРйОє ТірПккя біг ійПкі лСзФлоя (еОйСбкжзО) лТС лТжгаОккя 
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мСбОТФ, бжзСкОккя ТСаім, кОгОккя лСУиФв, ближбОє кО лТжРкяммя мОзСвС ТірПккя ОаС 
язжйСУь пжкСй лСб'яеОкО е кжй. 

Стаття 35. Досягнення неправомірних переваг у конкуренції 
1. ДСУявкПккяй кПлТОбСйіТкжХ лПТПбОв Ф зСкзФТПкоії є СмТжйОккя лПбкжХ лПТПбОв 

УмСУСбкС ікрСвС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя рияХСй лСТФрПккя еОзСкСгОбУмбО, язП 
лігмбПТгдПкП ТірПккяй біглСбігкСвС СТвОкФ гПТдОбкСї биОгж. 

Стаття 36. Неправомірне збирання, розголошення та використання 
відомостей, що є комерційною таємницею 

1. ВігСйСУмі, лСб'яеОкі е бжТСакжомбСй, мПХкСиСвією, ФлТОбиіккяй, нікОкУСбСю мО 
ікрСю гіяиькіУмю УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, сС кП є гПТдОбкСю мОєйкжоПю, ТСевСиСрПккя 
язжХ йСдП еОбгОмж рзСгж ікмПТПУОй УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, йСдФмь аФмж бжекОкі РСвС 
зСйПТоіРкСю мОєйкжоПю. ЛзиОг і СаУяв бігСйСУмПР, сС УмОкСбиямь зСйПТоіРкФ мОєйкжою, 
УлСУіа їХ еОХжУмФ бжекОпОюмьУя УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя біглСбігкС гС еОзСкФ. 

2. ЗПлТОбСйіТкжй еажТОккяй бігСйСУмПР, сС УмОкСбиямь зСйПТоіРкФ мОєйкжою, 
ббОдОємьУя гСаФбОккя лТСмжлТОбкжй УлСУСаСй еОекОпПкжХ бігСйСУмПР, язсС оП еОбгОиС 
пж йСвиС еОбгОмж рзСгж УФа'єзмФ вСУлСгОТюбОккя. 

3. КСевСиСрПккяй зСйПТоіРкСї мОєйкжоі є СекОРСйиПккя ікрСї СУСаж аПе евСгж 
СУСаж, ФлСбкСбОдПкСї кО мП, е бігСйСУмяйж, сС біглСбігкС гС еОзСкФ УмОкСбиямь 
зСйПТоіРкФ мОєйкжою, СУСаСю, язіР оі бігСйСУмі аФиж гСбіТПкі Ф бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ 
ОаС УмОиж бігСйі Ф еб'яезФ е бжзСкОккяй УиФдаСбжХ СаСб'яезіб, язсС оП еОбгОиС пж йСвиС 
еОбгОмж рзСгж УФа'єзмФ вСУлСгОТюбОккя. 

4. ЛХжияккяй гС ТСевСиСрПккя зСйПТоіРкСї мОєйкжоі є УлСкФзОккя СУСаж, язіР аФиж 
гСбіТПкі Ф бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ ОаС УмОиж бігСйі Ф еб'яезФ е бжзСкОккяй УиФдаСбжХ 
СаСб'яезіб бігСйСУмі, сС біглСбігкС гС еОзСкФ УмОкСбиямь зСйПТоіРкФ мОєйкжою, гС 
ТСезТжммя ожХ бігСйСУмПР, язсС оП еОбгОиС пж йСвиС еОбгОмж рзСгж УФа'єзмФ 
вСУлСгОТюбОккя. 

5. ЗПлТОбСйіТкжй бжзСТжУмОккяй зСйПТоіРкСї мОєйкжоі є блТСбОгдПккя Ф 
бжТСакжомбС ОаС бТОХФбОккя ліг пОУ лиОкФбОккя пж егіРУкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі 
аПе гСебСиФ ФлСбкСбОдПкСї кО мП СУСаж кПлТОбСйіТкС егСаФмжХ бігСйСУмПР, сС УмОкСбиямь 
біглСбігкС гС еОзСкФ зСйПТоіРкФ мОєйкжою. 

6. ЗО кПлТОбСйіТкП еажТОккя, ТСевСиСрПккя ОаС бжзСТжУмОккя бігСйСУмПР, сС є 
зСйПТоіРкСю мОєйкжоПю, бжккі СУСаж кПУФмь біглСбігОиькіУмь, бУмОкСбиПкФ еОзСкСй. 

Стаття 37. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію 
1. ВпжкПккя гіР, бжекОпПкжХ яз кПгСаТСУСбіУкО зСкзФТПкоія, мявкП еО УСаСю 

біглСбігОиькіУмь УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя евігкС е ожй КСгПзУСй ОаС ОгйікіУмТОмжбкФ, 
ожбіиькФ пж зТжйікОиькФ біглСбігОиькіУмь бжккжХ СУіа Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

Стаття 38. Правила професійної етики у конкуренції 
1. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя еО УлТжяккя еОікмПТПУСбОкжХ СТвОкіеОоіР йСдФмь 

ТСеТСаиямж лТОбжиО лТСнПУіРкСї Пмжзж Ф зСкзФТПкоії гия біглСбігкжХ УнПТ вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі, О мОзСд гия лПбкжХ вОиФеПР ПзСкСйізж. ЙТОбжиО лТСнПУіРкСї Пмжзж Ф зСкзФТПкоії 
лСвСгдФюмьУя е АкмжйСкСлСиькжй зСйімПмСй КзТОїкж. 

2. ЙТОбжиО лТСнПУіРкСї Пмжзж Ф зСкзФТПкоії йСдФмь бжзСТжУмСбФбОмжУя лТж 
ФзиОгОккі гСвСбСТіб, ТСеТСаоі ФУмОкСбпжХ мО ікржХ гСзФйПкміб УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя. 

Стаття 39. Захист прав споживачів 
1. ЛлСджбОпі, язі лПТПаФбОюмь кО мПТжмСТії КзТОїкж, ліг пОУ лТжгаОккя, еОйСбиПккя 

ОаС бжзСТжУмОккя мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) е йПмСю еОгСбСиПккя УбСїХ лСмТПа йОюмь лТОбС 
кО: 

 гПТдОбкжР еОХжУм УбСїХ лТОб; 
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 вОТОкмСбОкжР ТібПкь УлСджбОккя; 

 кОиПдкФ язіУмь мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв); 

 аПелПзФ мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв); 

 кПСаХігкФ, гСУмФлкФ мО гСУмСбіТкФ ікнСТйОоію лТС зіиьзіУмь, язіУмь і 
ОУСТмжйПкм мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв); 

 бігрзСгФбОккя еажмзіб, еОбгОкжХ мСбОТОйж (ТСаСмОйж, лСУиФвОйж) кПкОиПдкСї 
язСУмі, О мОзСд рзСгж, еОлСгіякСї кПаПелПпкжйж гия джммя і егСТСб'я июгПР 
мСбОТОйж (ТСаСмОйж, лСУиФвОйж), Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй; 

 ебПТкПккя гС УФгФ мО ікржХ ФлСбкСбОдПкжХ СТвОкіб биОгж еО еОХжУмСй 
лСТФрПкжХ лТОб ОаС еОзСккжХ ікмПТПУіб. 

З йПмСю еОХжУмФ УбСїХ лТОб мО еОзСккжХ ікмПТПУіб вТСйОгякж йСдФмь Са'єгкФбОмжУя 
кО гСаТСбіиькіР СУкСбі Ф вТСйОгУьзі СТвОкіеОоії УлСджбОпіб (Са'єгкОккя УлСджбОпіб). 

2. ДПТдОбО еОаПелПпФє вТСйОгякОй еОХжУм їХ ікмПТПУіб яз УлСджбОпіб, кОгОє 
йСдижбіУмь біиькСвС бжаСТФ мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), кОаФммя екОкь і збОиінізОоії, кПСаХігкжХ 
гия лТжРкяммя УОйСУміРкжХ ТірПкь ліг пОУ лТжгаОккя мО бжзСТжУмОккя мСбОТіб (ТСаім, 
лСУиФв) біглСбігкС гС їХ лСмТПа, і вОТОкмФє лТжгаОккя ОаС СгПТдОккя ікржйж еОзСккжйж 
УлСУСаОйж мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) б СаУявОХ, сС еОаПелПпФюмь ТібПкь УлСджбОккя, 
гСУмОмкіР гия лігмТжйОккя егСТСб'я і джммєгіяиькСУмі. 

3. ЙТОбО УлСджбОпіб, йПХОкіей ТПОиіеОоії еОХжУмФ ожХ лТОб мО бігкСУжкж йід 
УлСджбОпОйж мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв) і бжТСакжзОйж (бжзСкОбояйж, лТСгОбояйж) 
ТПвФиююмьУя еОзСкСй лТС еОХжУм лТОб УлСджбОпіб мО ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж. 

4. ЯзсС пжккжй йідкОТСгкжй гСвСбСТСй, евСгФ кО СаСб'яезСбіУмь язСвС кОгОкС 
ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, бУмОкСбиПкС ікрі лТОбжиО, кід мі, сС є б еОзСкСгОбУмбі КзТОїкж 
лТС еОХжУм лТОб УлСджбОпіб, мС еОУмСУСбФюмьУя лТОбжиО йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ. 

Стаття 40. Державний контроль за дотриманням антимонопольно-
конкурентного законодавства 

1. ДПТдОбкжР зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй ОкмжйСкСлСиькС-зСкзФТПкмкСвС 
еОзСкСгОбУмбО, еОХжУм ікмПТПУіб ліглТжєйоіб мО УлСджбОпіб біг РСвС лСТФрПкь 
егіРУкююмьУя АкмжйСкСлСиькжй зСйімПмСй КзТОїкж біглСбігкС гС РСвС лСбкСбОдПкь, 
бжекОпПкжХ еОзСкСй. 

2. З йПмСю еОлСаівОккя йСкСлСиькСйФ УмОкСбжсФ СзТПйжХ УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя 
кО ТжкзФ УмбСТПккя, ТПСТвОкіеОоія мО иізбігОоія УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, лТжгаОккя їХ 
Озмжбіб, пОУмСз (ОзоіР, лОїб) вСУлСгОТУьзжХ мСбОТжУмб, О мОзСд ФмбСТПккя Са'єгкОкь 
ліглТжєйУмб ОаС лПТПмбСТПккя СТвОкіб биОгж б еОекОпПкі Са'єгкОккя Ф бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, егіРУкююмьУя еО ФйСбж СгПТдОккя евСгж кО оП 
АкмжйСкСлСиькСвС зСйімПмФ КзТОїкж. ЙігУмОбж гия кОгОккя евСгж кО зСкоПкмТОоію 
УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя бжекОпОюмьУя еОзСкСй. 

3. К ТОеі язсС УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя еиСбджбОюмь йСкСлСиькжй УмОкСбжсПй кО 
ТжкзФ, АкмжйСкСлСиькжР зСйімПм КзТОїкж йОє лТОбС лТжРкямж ТірПккя лТС лТжйФУСбжР 
лСгіи йСкСлСиькжХ ФмбСТПкь. ЛмТСз бжзСкОккя мОзСвС ТірПккя кП йСдП аФмж йПкржй 
рПУмж йіУяоіб. 

4. ЙТжйФУСбжР лСгіи кП еОУмСУСбФємьУя Ф ТОеі: 
 кПйСдижбСУмі СТвОкіеОоіРкСвС ОаС мПТжмСТіОиькСвС бігСзТПйиПккя 

ліглТжєйУмб ОаС УмТФзмФТкжХ лігТСегіиіб; 
 кОябкСУмі міУкСвС мПХкСиСвіпкСвС еб'яезФ ліглТжєйУмб, УмТФзмФТкжХ лігТСегіиіб, 

язсС пОУмзО бкФмТіркьСвС СаСТСмФ б еОвОиькСйФ СаУяеі бОиСбСї лТСгФзоії 
ліглТжєйУмбО (Са'єгкОккя мСсС) УмОкСбжмь йПкрП мТжгоямж бігУСмзіб. 

5. КПСТвОкіеОоія йСкСлСиькСвС ФмбСТПккя, сС лігиявОє лТжйФУСбСйФ лСгіиФ, 
егіРУкюємьУя кО ТСеУФг УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя еО ФйСбж ФУФкПккя йСкСлСиькСвС 
УмОкСбжсО оьСвС ФмбСТПккя кО ТжкзФ. 
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6. АкмжйСкСлСиькжР зСйімПм КзТОїкж мО РСвС мПТжмСТіОиькі біггіиПккя Ф 
бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ ТСевиягОюмь УлТОбж лТС кПгСаТСУСбіУкФ зСкзФТПкоію мО 
ікрі УлТОбж сСгС лСТФрПккя ОкмжйСкСлСиькС-зСкзФТПкмкСвС еОзСкСгОбУмбО, лПТПгаОпПкі 
еОзСкСй. 

7. КірПккя АкмжйСкСлСиькСвС зСйімПмФ КзТОїкж мО РСвС мПТжмСТіОиькжХ біггіиПкь 
йСдФмь аФмж СУзОТдПкі гС УФгФ. Зажмзж, еОбгОкі кПеОзСккжйж ТірПккяйж 
АкмжйСкСлСиькСвС зСйімПмФ КзТОїкж ОаС РСвС мПТжмСТіОиькжХ біггіиПкь, бігрзСгСбФюмьУя 
е ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж еО лСеСбСй еОікмПТПУСбОкжХ СУіа Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
еОзСкСй. 

Стаття 41. Антимонопольно-конкурентне законодавство 
1. ЗОзСкСгОбУмбС, сС ТПвФиює бігкСУжкж, язі бжкжзОюмь Ф еб'яезФ е кПгСаТСУСбіУкСю 

зСкзФТПкоією, СайПдПккяй мО лСлПТПгдПккяй йСкСлСиіейФ Ф вСУлСгОТУьзіР гіяиькСУмі, 
УзиОгОємьУя е оьСвС КСгПзУФ, еОзСкФ лТС АкмжйСкСлСиькжР зСйімПм КзТОїкж, ікржХ 
еОзСкСгОбпжХ Озміб. 

2. ЙСиСдПккя оієї виОбж КСгПзУФ кП лСржТююмьУя кО бігкСУжкж, Ф язжХ аПТФмь ФпОУмь 
УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя мО ікрі ФпОУкжзж вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк, язсС ТПеФиьмОм їХ 
гіяиькСУмі лТСябияємьУя ижрП еО йПдОйж КзТОїкж, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС пжккжй 
йідкОТСгкжй гСвСбСТСй, евСгФ кО СаСб'яезСбіУмь язСвС кОгОкС ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж. 

3. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж бжекОпПкі СУСаижбСУмі ТПвФиюбОккя бігкСУжк, лСб'яеОкжХ е 
кПгСаТСУСбіУкСю зСкзФТПкоією мО йСкСлСиіейСй кО нікОкУСбжХ ТжкзОХ, ТжкзОХ зОлімОиФ мО 
СТвОкіеСбОкжХ мСбОТкжХ ТжкзОХ. 

ГлОвО 4 
ГИЛЙИДАКЛЬКА КИЖДКМІЕЗА ДІЯЙЬЗІЛМЬ (ЙІДЙКИЄЖЗИММВИ) 

Стаття 42. Підприємництво як вид господарської діяльності 
1. ЙіглТжєйкжомбС - оП УОйСУміРкО, ікіоіОмжбкО, УжУмПйОмжпкО, кО биОУкжР Тжежз 

вСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь, сС егіРУкюємьУя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя (ліглТжєйояйж) е 
йПмСю гСУявкПккя ПзСкСйіпкжХ і УСоіОиькжХ ТПеФиьмОміб мО СгПТдОккя лТжаФмзФ. 

Стаття 43. Свобода підприємницької діяльності 
1. ЙіглТжєйоі йОюмь лТОбС аПе СайПдПкь УОйСУміРкС егіРУкюбОмж аФгь-язФ 

ліглТжєйкжоьзФ гіяиькіУмь, язФ кП еОаСТСкПкС еОзСкСй. 
2. ИУСаижбСУмі егіРУкПккя СзТПйжХ бжгіб ліглТжєйкжомбО бУмОкСбиююмьУя 

еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж. 
3. ЙПТПиіз бжгіб вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, сС лігиявОюмь иіоПкеФбОккю, О мОзСд 

лПТПиіз бжгіб гіяиькСУмі, ліглТжєйкжомбС б язжХ еОаСТСкяємьУя, бУмОкСбиююмьУя 
бжзиюпкС еОзСкСй. 

4. ЗгіРУкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі еОаСТСкяємьУя СТвОкОй гПТдОбкСї биОгж 
мО СТвОкОй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя. 

ЙіглТжєйкжоьзО гіяиькіУмь лСУОгСбжХ і УиФдаСбжХ СУіа СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж мО 
СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя СайПдФємьУя еОзСкСй Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ 
пОУмжкСю гТФвСю УмОммі 64 КСкУмжмФоії КзТОїкж. 

Стаття 44. Принципи підприємницької діяльності 
1. ЙіглТжєйкжомбС егіРУкюємьУя кО СУкСбі: 

 біиькСвС бжаСТФ ліглТжєйоПй бжгіб ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі; 

 УОйСУміРкСвС нСТйФбОккя ліглТжєйоПй лТСвТОйж гіяиькСУмі, бжаСТФ 
лСУмОпОиькжзіб і УлСджбОпіб лТСгФзоії, сС бжТСаияємьУя, еОиФпПккя 
йОмПТіОиькС-мПХкіпкжХ, нікОкУСбжХ мО ікржХ бжгіб ТПУФТУіб, бжзСТжУмОккя язжХ 
кП СайПдПкС еОзСкСй, бУмОкСбиПккя оік кО лТСгФзоію мО лСУиФвж біглСбігкС 
гС еОзСкФ; 
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 біиькСвС кОРйФ ліглТжєйоПй лТОоібкжзіб; 

 зСйПТоіРкСвС ТСеТОХФкзФ мО биОУкСвС зСйПТоіРкСвС ТжежзФ; 

 біиькСвС ТСелСТягдПккя лТжаФмзСй, сС еОижрОємьУя Ф ліглТжєйоя ліУия 
УлиОмж лСгОмзіб, еаСТіб мО ікржХ лиОмПдіб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй; 

 УОйСУміРкСвС егіРУкПккя ліглТжєйоПй еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, 
бжзСТжУмОккя ліглТжєйоПй кОиПдкСї РСйФ пОУмзж бОиюмкСї бжТФпзж кО УбіР 
ТСеУФг. 

Стаття 45. Організаційні форми підприємництва 
1. ЙіглТжєйкжомбС б КзТОїкі егіРУкюємьУя б аФгь-язжХ СТвОкіеОоіРкжХ нСТйОХ, 

лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, кО бжаіТ ліглТжєйоя. 
2. ЙСТягСз УмбСТПккя, гПТдОбкСї ТПєУмТОоії, гіяиькСУмі, ТПСТвОкіеОоії мО иізбігОоії 

УФа'єзміб ліглТжєйкжомбО СзТПйжХ СТвОкіеОоіРкжХ нСТй бжекОпОємьУя ожй КСгПзУСй мО 
ікржйж еОзСкОйж. 

3. ПСгС вТСйОгяк мО юТжгжпкжХ СУіа, гия язжХ ліглТжєйкжоьзО гіяиькіУмь кП є 
СУкСбкСю, лСиСдПккя оьСвС КСгПзУФ лСржТююмьУя кО мФ пОУмжкФ їХ гіяиькСУмі, язО еО 
УбСїй ХОТОзмПТСй є ліглТжєйкжоьзСю. 

Стаття 46. Право найму працівників і соціальні гарантії щодо використання 
їх праці 

1. ЙіглТжєйоі йОюмь лТОбС ФзиОгОмж е вТСйОгякОйж гСвСбСТж сСгС бжзСТжУмОккя їХ 
лТОоі. ЙТж ФзиОгПккі мТФгСбСвС гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ, ФвСгж) ліглТжєйПоь еСаСб'яеОкжР 
еОаПелПпжмж кОиПдкі і аПелПпкі ФйСбж лТОоі, СлиОмФ лТОоі кП кждпФ біг бжекОпПкСї еОзСкСй 
мО її УбСєпОУкП СгПТдОккя лТОоібкжзОйж, О мОзСд ікрі УСоіОиькі вОТОкмії, бзиюпОюпж 
УСоіОиькП Р йПгжпкП УмТОХФбОккя мО УСоіОиькП еОаПелПпПккя біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО 
КзТОїкж. 

Стаття 47. Загальні гарантії прав підприємців 
1. ДПТдОбО вОТОкмФє ФУій ліглТжєйояй, кПеОиПдкС біг СаТОкжХ кжйж СТвОкіеОоіРкжХ 

нСТй ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, Тібкі лТОбО мО Тібкі йСдижбСУмі гия еОиФпПккя і 
бжзСТжУмОккя йОмПТіОиькС-мПХкіпкжХ, нікОкУСбжХ, мТФгСбжХ, ікнСТйОоіРкжХ, лТжТСгкжХ мО 
ікржХ ТПУФТУіб. 

2. ЗОаПелПпПккя ліглТжєйоя йОмПТіОиькС-мПХкіпкжйж мО ікржйж ТПУФТУОйж, сС 
оПкмТОиіеСбОкС ТСелСгіияюмьУя гПТдОбСю, егіРУкюємьУя е йПмСю бжзСкОккя ліглТжєйоПй 
лСУмОбСз, ТСаім пж лСУиФв гия лТіСТжмПмкжХ гПТдОбкжХ лСмТПа. 

3. ДПТдОбО вОТОкмФє кПгСмСТзОккіУмь йОРкО і еОаПелПпФє еОХжУм йОРкСбжХ лТОб 
ліглТжєйоя. ВжиФпПккя гПТдОбСю ОаС СТвОкОйж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя Ф ліглТжєйоя 
СУкСбкжХ і СаСТСмкжХ нСкгіб, ікрСвС йОРкО гСлФУзОємьУя біглСбігкС гС УмОммі 41 
КСкУмжмФоії КзТОїкж кО лігУмОбОХ і б лСТягзФ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

4. Зажмзж, еОбгОкі ліглТжєйою бкОУиігСз лСТФрПккя вТСйОгякОйж пж юТжгжпкжйж 
СУСаОйж, СТвОкОйж гПТдОбкСї биОгж пж СТвОкОйж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя РСвС 
йОРкСбжХ лТОб, бігрзСгСбФюмьУя ліглТжєйою біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ 
еОзСкіб. 

5. ЙіглТжєйПоь ОаС вТСйОгякжк, язжР лТОоює Ф ліглТжєйоя лС кОРйФ, Ф лПТПгаОпПкжХ 
еОзСкСй бжлОгзОХ йСдП аФмж еОиФпПкжР гС бжзСкОккя б ТСаСпжР пОУ гПТдОбкжХ ОаС 
вТСйОгУьзжХ СаСб'яезіб, е бігрзСгФбОккяй ліглТжєйою біглСбігкжХ еажмзіб СТвОкСй, язжР 
лТжРйОє мОзП ТірПккя. ЛлСТж лТС бігрзСгФбОккя еажмзіб бжТірФюмьУя УФгСй. 

Стаття 48. Державна підтримка підприємництва 
1. З йПмСю УмбСТПккя УлТжямижбжХ СТвОкіеОоіРкжХ мО ПзСкСйіпкжХ ФйСб гия ТСебжмзФ 

ліглТжєйкжомбО СТвОкж биОгж кО ФйСбОХ і б лСТягзФ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй: 
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 кОгОюмь ліглТжєйояй еПйПиькі гіиякзж, лПТПгОюмь гПТдОбкП йОРкС, 
кПСаХігкП гия егіРУкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі; 

 УлТжяюмь ліглТжєйояй б СТвОкіеОоії йОмПТіОиькС-мПХкіпкСвС еОаПелПпПккя мО 
ікнСТйОоіРкСвС СаУиФвСбФбОккя їХ гіяиькСУмі, лігвСмСбоі зОгТіб; 

 егіРУкююмь лПТбіУкП СаиОрмФбОккя кПСУбСєкжХ мПТжмСТіР Са'єзмОйж 
бжТСакжпСї і УСоіОиькСї ікнТОУмТФзмФТж е лТСгОдПй ОаС лПТПгОпПю їХ 
ліглТжєйояй Ф бжекОпПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ; 

 УмжйФиююмь йСгПТкіеОоію мПХкСиСвії, іккСбОоіРкФ гіяиькіУмь, СУбСєккя 
ліглТжєйояйж кСбжХ бжгіб лТСгФзоії мО лСУиФв; 

 лСгОюмь ліглТжєйояй ікрі бжгж гСлСйСвж. 
2. ДПТдОбО УлТжяє ТСебжмзФ йОиСвС ліглТжєйкжомбО, УмбСТює кПСаХігкі ФйСбж гия 

оьСвС. 

Стаття 49. Відповідальність суб'єктів підприємництва 
1. ЙіглТжєйоі еСаСб'яеОкі кП еОбгОбОмж рзСгж гСбзіиию, кП лСТФрФбОмж лТОбО мО 

еОзСккі ікмПТПУж вТСйОгяк і їХ Са'єгкОкь, ікржХ УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, ФУмОкСб, 
СТвОкіеОоіР, лТОбО йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя і гПТдОбж. 

2. ЗО еОбгОкі рзСгФ і еажмзж ліглТжєйПоь кПУП йОРкСбФ мО ікрФ бУмОкСбиПкФ еОзСкСй 
біглСбігОиькіУмь. 

Стаття 50. Діяльність іноземних підприємців в Україні 
1. ИУСаижбСУмі егіРУкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі кО мПТжмСТії КзТОїкж, кО її 

зСкмжкПкмОиькСйФ рПиьні мО Ф бжзиюпкіР (йСТУьзіР) ПзСкСйіпкіР еСкі ікСеПйкжйж 
юТжгжпкжйж СУСаОйж, вТСйОгякОйж бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж 
КзТОїкж. 

2. К ТОеі язсС пжккжй йідкОТСгкжй гСвСбСТСй, евСгФ кО СаСб'яезСбіУмь язСвС 
кОгОкС ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, бУмОкСбиПкС ікрі лТОбжиО сСгС ліглТжєйкжомбО, кід мі, 
сС лПТПгаОпПкС еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж, еОУмСУСбФюмьУя лТОбжиО йідкОТСгкСвС 
гСвСбСТФ. ЙТОбжиО йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб КзТОїкж, пжккжХ кО йСйПкм лТжРкяммя 
КСкУмжмФоії КзТОїкж, еОУмСУСбФюмьУя біглСбігкС гС КСкУмжмФоії КзТОїкж б лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ ожйж йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж. 

Стаття 51. Припинення підприємницької діяльності 
1. ЙіглТжєйкжоьзО гіяиькіУмь лТжлжкяємьУя: 

 е биОУкСї ікіоіОмжбж ліглТжєйоя; 

 Ф ТОеі еОзікпПккя УмТСзФ гії иіоПкеії; 
 Ф ТОеі лТжлжкПккя іУкФбОккя ліглТжєйоя; 

 кО лігУмОбі ТірПккя УФгФ Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй мО ікржйж 
еОзСкОйж. 

2. ЙСТягСз лТжлжкПккя гіяиькСУмі ліглТжєйоя бУмОкСбиюємьУя еОзСкСй біглСбігкС 
гС бжйСв оьСвС КСгПзУФ. 

Глава 5 
 НЕКОМЕРЦІЙНА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Стаття 52. Некомерційне господарювання 
1. ЗПзСйПТоіРкП вСУлСгОТюбОккя - оП УОйСУміРкО УжУмПйОмжпкО вСУлСгОТУьзО 

гіяиькіУмь, сС егіРУкюємьУя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, УлТяйСбОкО кО гСУявкПккя 
ПзСкСйіпкжХ, УСоіОиькжХ мО ікржХ ТПеФиьмОміб аПе йПмж СгПТдОккя лТжаФмзФ. 

2. ЗПзСйПТоіРкО вСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь егіРУкюємьУя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя 
гПТдОбкСвС ОаС зСйФкОиькСвС УПзмСТіб ПзСкСйізж Ф вОиФеяХ (бжгОХ гіяиькСУмі), б язжХ 
біглСбігкС гС УмОммі 12 оьСвС КСгПзУФ еОаСТСкяємьУя ліглТжєйкжомбС, кО СУкСбі ТірПккя 
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біглСбігкСвС СТвОкФ гПТдОбкСї биОгж пж СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя. ЗПзСйПТоіРкО 
вСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь йСдП егіРУкюбОмжУя мОзСд ікржйж УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, 
язжй егіРУкПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі Ф нСТйі ліглТжєйкжомбО еОаСТСкяємьУя 
еОзСкСй. 

3. ЗП йСдФмь егіРУкюбОмж кПзСйПТоіРкФ вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь СТвОкж гПТдОбкСї 
биОгж, СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, їХ лСУОгСбі СУСаж. 

Стаття 53. Організаційні форми здійснення некомерційної господарської 
діяльності 

1. ЗПзСйПТоіРкО вСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь йСдП егіРУкюбОмжУя УФа'єзмОйж 
вСУлСгОТюбОккя кО СУкСбі лТОбО биОУкСУмі ОаС лТОбО СлПТОмжбкСвС ФлТОбиіккя б 
СТвОкіеОоіРкжХ нСТйОХ, язі бжекОпОюмьУя биОУкжзСй ОаС біглСбігкжй СТвОкСй ФлТОбиіккя 
пж СТвОкСй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя е ФТОХФбОккяй бжйСв, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй 
мО ікржйж еОзСкОйж. 

2. ЙСТягСз УмбСТПккя, гПТдОбкСї ТПєУмТОоії, гіяиькСУмі, ТПСТвОкіеОоії мО иізбігОоії 
УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя СзТПйжХ СТвОкіеОоіРкжХ нСТй кПзСйПТоіРкСї вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі бжекОпОємьУя ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж. 

3. К ТОеі язсС вСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь вТСйОгяк ОаС юТжгжпкСї СУСаж, 
еОТПєУмТСбОкСї яз УФа'єзм кПзСйПТоіРкСвС вСУлСгОТюбОккя, кОаФбОє ХОТОзмПТФ 
ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, гС кПї еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ 
еОзСкіб, язжйж ТПвФиюємьУя ліглТжєйкжомбС. 

Стаття 54. Регулювання некомерційної господарської діяльності 
1. ЗО УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, язі егіРУкююмь кПзСйПТоіРкФ вСУлСгОТУьзФ 

гіяиькіУмь, лСржТююмьУя еОвОиькі бжйСвж сСгС ТПвФиюбОккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі е 
ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР її егіРУкПккя Тіекжйж УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, язі 
бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж. 

2. ЙТж ФзиОгПккі мТФгСбСвС гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ, ФвСгж) УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя, сС 
егіРУкює кПзСйПТоіРкФ вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь, еСаСб'яеОкжР еОаПелПпжмж кОиПдкі і 
аПелПпкі ФйСбж лТОоі, її СлиОмФ кП кждпФ біг бжекОпПкСвС еОзСкСй йікійОиькСвС ТСейіТФ, О 
мОзСд еОаПелПпжмж ікрі УСоіОиькі вОТОкмії, лПТПгаОпПкі еОзСкСй. 
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Козділ II 
 ЛКБ'ЄКМИ ГИЛЙИДАКЮВАЗЗЯ 

ГлОвО 6 
ЗАГАЙЬЗІ ЙИЙИЖДЗЗЯ 

Стаття 55. Поняття суб'єкта господарювання 
1. ЛФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя бжекОюмьУя ФпОУкжзж вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк, язі 

егіРУкююмь вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь, ТПОиіеФюпж вСУлСгОТУьзФ зСйлПмПкоію (УФзФлкіУмь 
вСУлСгОТУьзжХ лТОб мО СаСб'яезіб), йОюмь бігСзТПйиПкП йОРкС і кПУФмь біглСбігОиькіУмь еО 
УбСїйж еСаСб'яеОккяйж б йПдОХ оьСвС йОРкО, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ 
еОзСкСгОбУмбСй. 

2. ЛФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя є: 
1) вСУлСгОТУьзі СТвОкіеОоії - юТжгжпкі СУСаж, УмбСТПкі біглСбігкС гС МжбіиькСвС 

зСгПзУФ КзТОїкж, гПТдОбкі, зСйФкОиькі мО ікрі ліглТжєйУмбО, УмбСТПкі біглСбігкС гС оьСвС 
КСгПзУФ, О мОзСд ікрі юТжгжпкі СУСаж, язі егіРУкююмь вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь мО 
еОТПєУмТСбОкі б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ; 

2) вТСйОгякж КзТОїкж, ікСеПйоі мО СУСаж аПе вТСйОгякУмбО, язі егіРУкююмь 
вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь мО еОТПєУмТСбОкі біглСбігкС гС еОзСкФ яз ліглТжєйоі; 

3) бжзиюпПкС. 
3. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя еОиПдкС біг зіиьзСУмі лТОоююпжХ мО гСХСгіб біг аФгь-

язСї гіяиькСУмі еО Тіз йСдФмь кОиПдОмж гС УФа'єзміб йОиСвС ліглТжєйкжомбО, Ф мСйФ пжУиі 
гС УФа'єзміб йізТСліглТжєйкжомбО, УПТПгкьСвС ОаС бПижзСвС ліглТжєйкжомбО. 

ЛФа'єзмОйж йізТСліглТжєйкжомбО є: 
ніежпкі СУСаж, еОТПєУмТСбОкі б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ яз ніежпкі СУСаж - 

ліглТжєйоі, Ф язжХ УПТПгкя зіиьзіУмь лТОоібкжзіб еО ебімкжР лПТіСг (зОиПкгОТкжР Тіз) кП 
лПТПбжсФє 10 СУіа мО ТіпкжР гСХіг біг аФгь-язСї гіяиькСУмі кП лПТПбжсФє УФйФ, ПзбібОиПкмкФ 
2 йіиьРСкОй єбТС, бжекОпПкФ еО УПТПгкьСТіпкжй зФТУСй ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж; 

юТжгжпкі СУСаж - УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя аФгь-язСї СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбСї нСТйж 
мО нСТйж биОУкСУмі, Ф язжХ УПТПгкя зіиьзіУмь лТОоібкжзіб еО ебімкжР лПТіСг (зОиПкгОТкжР 
Тіз) кП лПТПбжсФє 10 СУіа мО ТіпкжР гСХіг біг аФгь-язСї гіяиькСУмі кП лПТПбжсФє УФйФ, 
ПзбібОиПкмкФ 2 йіиьРСкОй єбТС, бжекОпПкФ еО УПТПгкьСТіпкжй зФТУСй ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ 
КзТОїкж. 

ЛФа'єзмОйж йОиСвС ліглТжєйкжомбО є: 
ніежпкі СУСаж, еОТПєУмТСбОкі б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ яз ніежпкі СУСаж - 

ліглТжєйоі, Ф язжХ УПТПгкя зіиьзіУмь лТОоібкжзіб еО ебімкжР лПТіСг (зОиПкгОТкжР Тіз) кП 
лПТПбжсФє 50 СУіа мО ТіпкжР гСХіг біг аФгь-язСї гіяиькСУмі кП лПТПбжсФє УФйФ, ПзбібОиПкмкФ 
10 йіиьРСкОй єбТС, бжекОпПкФ еО УПТПгкьСТіпкжй зФТУСй ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж; 

юТжгжпкі СУСаж - УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя аФгь-язСї СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбСї нСТйж 
мО нСТйж биОУкСУмі, Ф язжХ УПТПгкя зіиьзіУмь лТОоібкжзіб еО ебімкжР лПТіСг (зОиПкгОТкжР 
Тіз) кП лПТПбжсФє 50 СУіа мО ТіпкжР гСХіг біг аФгь-язСї гіяиькСУмі кП лПТПбжсФє УФйФ, 
ПзбібОиПкмкФ 10 йіиьРСкОй єбТС, бжекОпПкФ еО УПТПгкьСТіпкжй зФТУСй ЗОоіСкОиькСвС 
аОкзФ КзТОїкж. 

ЛФа'єзмОйж бПижзСвС ліглТжєйкжомбО є юТжгжпкі СУСаж - УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя 
аФгь-язСї СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбСї нСТйж мО нСТйж биОУкСУмі, Ф язжХ УПТПгкя зіиьзіУмь 
лТОоібкжзіб еО ебімкжР лПТіСг (зОиПкгОТкжР Тіз) лПТПбжсФє 250 СУіа мО ТіпкжР гСХіг біг 
аФгь-язСї гіяиькСУмі лПТПбжсФє УФйФ, ПзбібОиПкмкФ 50 йіиьРСкОй єбТС, бжекОпПкФ еО 
УПТПгкьСТіпкжй зФТУСй ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж. 

Ікрі УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя кОиПдОмь гС УФа'єзміб УПТПгкьСвС ліглТжєйкжомбО. 
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4. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя ТПОиіеФюмь УбСю вСУлСгОТУьзФ зСйлПмПкоію кО СУкСбі 
лТОбО биОУкСУмі, лТОбО вСУлСгОТУьзСвС бігОккя, лТОбО СлПТОмжбкСвС ФлТОбиіккя біглСбігкС 
гС бжекОпПккя оієї зСйлПмПкоії Ф оьСйФ КСгПзУі мО ікржХ еОзСкОХ. 

5. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя - вСУлСгОТУьзі СТвОкіеОоії, язі гіюмь кО СУкСбі лТОбО 
биОУкСУмі, лТОбО вСУлСгОТУьзСвС бігОккя пж СлПТОмжбкСвС ФлТОбиіккя, йОюмь УмОмФУ 
юТжгжпкСї СУСаж, сС бжекОпОємьУя ожбіиькжй еОзСкСгОбУмбСй мО ожй КСгПзУСй. 

6. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, еОекОпПкі Ф лФкзмі лПТрСйФ пОУмжкж гТФвСї оієї УмОммі, 
йОюмь лТОбС бігзТжбОмж УбСї ніиії, лТПгУмОбкжомбО, ікрі бігСзТПйиПкі лігТСегіиж аПе 
УмбСТПккя юТжгжпкСї СУСаж. 

Стаття 55
1
. Фіктивна діяльність суб'єкта господарювання 

1. ИекОзж нізмжбкСУмі, сС гОюмь лігУмОбж гия ебПТкПккя гС УФгФ лТС лТжлжкПккя 
юТжгжпкСї СУСаж ОаС лТжлжкПккя гіяиькСУмі ніежпкСю СУСаСю - ліглТжєйоПй, б мСйФ пжУиі 
бжекОккя ТПєУмТОоіРкжХ гСзФйПкміб кПгіРУкжйж: 

 еОТПєУмТСбОкС (лПТПТПєУмТСбОкС) кО кПгіРУкі (бмТОпПкі, еОвФаиПкі) мО 
лігТСаиПкі гСзФйПкмж; 

 кПеОТПєУмТСбОкС Ф гПТдОбкжХ СТвОкОХ, язсС СаСб'яеСз ТПєУмТОоії лПТПгаОпПкС 
еОзСкСгОбУмбСй; 

 еОТПєУмТСбОкС (лПТПТПєУмТСбОкС) Ф СТвОкОХ гПТдОбкСї ТПєУмТОоії ніежпкжйж 
СУСаОйж е лСгОиьрСю лПТПгОпПю (СнСТйиПккяй) Ф бСиСгіккя пж ФлТОбиіккя 
лігУмОбкжй (кПіУкФюпжй), лСйПТижй, аПебіУмж екжзижй СУСаОй ОаС мОзжй 
СУСаОй, сС кП йОиж кОйіТФ лТСбОгжмж нікОкУСбС-вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь ОаС 
ТПОиіеСбФбОмж лСбкСбОдПккя; 

 еОТПєУмТСбОкС (лПТПТПєУмТСбОкС) мО лТСбОгдПкС нікОкУСбС-вСУлСгОТУьзФ 
гіяиькіУмь аПе бігСйО мО евСгж РСвС еОУкСбкжзіб мО лТжекОпПкжХ Ф еОзСккСйФ 
лСТягзФ зПТібкжзіб. 

Стаття 56. Утворення суб'єкта господарювання 
1. ЛФа'єзм вСУлСгОТюбОккя - вСУлСгОТУьзО СТвОкіеОоія, язО йСдП аФмж ФмбСТПкО еО 

ТірПккяй биОУкжзО (биОУкжзіб) йОРкО ОаС ФлСбкСбОдПкСвС кжй (кжйж) СТвОкФ, О Ф 
бжлОгзОХ, УлПоіОиькС лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, мОзСд еО ТірПккяй ікржХ СТвОкіб, 
СТвОкіеОоіР і ніежпкжХ СУіа рияХСй еОУкФбОккя кСбСї вСУлСгОТУьзСї СТвОкіеОоії, еижммя, 
лТжєгкОккя, бжгіиФ, лСгіиФ, лПТПмбСТПккя гіюпСї (гіюпжХ) вСУлСгОТУьзСї СТвОкіеОоії 
(вСУлСгОТУьзжХ СТвОкіеОоіР) е гСгПТдОккяй бжйСв еОзСкСгОбУмбО. 

2. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя йСдФмь ФмбСТюбОмжУя рияХСй лТжйФУСбСвС лСгіиФ 
(бжгіиФ) гіюпСвС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя еО ТСелСТягдПккяй ОкмжйСкСлСиькжХ СТвОкіб 
біглСбігкС гС ОкмжйСкСлСиькС-зСкзФТПкмкСвС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж. 

3. ЛмбСТПккя УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя егіРУкюємьУя е гСгПТдОккяй бжйСв 
ОкмжйСкСлСиькС-зСкзФТПкмкСвС еОзСкСгОбУмбО. 

4. ЛФа'єзм вСУлСгОТюбОккя йСдП УмбСТюбОмжУя мО гіямж кО лігУмОбі йСгПиькСвС 
УмОмФмФ, еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, сС ліУия РСвС лТжРкяммя ФпОУкжзОйж 
УмОє ФУмОкСбпжй гСзФйПкмСй. 

5. ЯзсС УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя УмбСТюємьУя мО гіє кО лігУмОбі йСгПиькСвС УмОмФмФ б 
ТірПккі лТС РСвС УмбСТПккя, язП ліглжУФємьУя ФУійО еОУкСбкжзОйж, еОекОпОюмьУя бігСйСУмі 
лТС РСвС кОРйПкФбОккя, йПмФ і лТПгйПм вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, О мОзСд ікнСТйОоія лТС 
лТСбОгдПккя гіяиькСУмі кО СУкСбі йСгПиькСвС УмОмФмФ. 

Стаття 57. Установчі документи 
1. КУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя є ТірПккя лТС РСвС 

ФмбСТПккя ОаС еОУкСбкжоьзжР гСвСбіТ, О Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, УмОмФм 
(лСиСдПккя) УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя. 
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2. В ФУмОкСбпжХ гСзФйПкмОХ лСбжккі аФмж еОекОпПкі кОРйПкФбОккя УФа'єзмО 
вСУлСгОТюбОккя, йПмО і лТПгйПм вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, УзиОг і зСйлПмПкоія РСвС 
СТвОкіб ФлТОбиіккя, лСТягСз лТжРкяммя кжйж ТірПкь, лСТягСз нСТйФбОккя йОРкО, 
ТСелСгіиФ лТжаФмзіб мО еажмзіб, ФйСбж РСвС ТПСТвОкіеОоії мО иізбігОоії, язсС ікрП кП 
лПТПгаОпПкС еОзСкСй. 

3. К еОУкСбкжоьзСйФ гСвСбСТі еОУкСбкжзж еСаСб'яеФюмьУя ФмбСТжмж УФа'єзм 
вСУлСгОТюбОккя, бжекОпОюмь лСТягСз УліиькСї гіяиькСУмі сСгС РСвС ФмбСТПккя, ФйСбж 
лПТПгОпі РСйФ УбСвС йОРкО, лСТягСз ТСелСгіиФ лТжаФмзіб і еажмзіб, ФлТОбиіккя гіяиькіУмю 
УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя мО ФпОУмі б кьСйФ еОУкСбкжзіб, лСТягСз бжаФммя мО бХСгдПккя 
кСбжХ еОУкСбкжзіб, ікрі ФйСбж гіяиькСУмі УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, язі лПТПгаОпПкі 
еОзСкСй, О мОзСд лСТягСз РСвС ТПСТвОкіеОоії мО иізбігОоії біглСбігкС гС еОзСкФ. 

4. ЛмОмФм УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя лСбжкПк йіУмжмж бігСйСУмі лТС РСвС 
кОРйПкФбОккя, йПмФ і лТПгйПм гіяиькСУмі, ТСейіТ і лСТягСз ФмбСТПккя УмОмФмкСвС зОлімОиФ 
мО ікржХ нСкгіб, лСТягСз ТСелСгіиФ лТжаФмзіб і еажмзіб, лТС СТвОкж ФлТОбиіккя і зСкмТСию, 
їХ зСйлПмПкоію, лТС ФйСбж ТПСТвОкіеОоії мО иізбігОоії УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, О мОзСд ікрі 
бігСйСУмі, лСб'яеОкі е СУСаижбСУмяйж СТвОкіеОоіРкСї нСТйж УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, 
лПТПгаОпПкі еОзСкСгОбУмбСй. ЛмОмФм йСдП йіУмжмж Р ікрі бігСйСУмі, сС кП УФлПТПпОмь 
еОзСкСгОбУмбФ. 

ЙСиСдПккяй бжекОпОємьУя вСУлСгОТУьзО зСйлПмПкоія СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж, 
СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя пж ікржХ УФа'єзміб Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ еОзСкСй. 

5. ЛмОмФм (лСиСдПккя) еОмбПТгдФємьУя биОУкжзСй йОРкО (еОУкСбкжзСй) УФа'єзмО 
вСУлСгОТюбОккя пж РСвС лТПгУмОбкжзОйж, СТвОкОйж ОаС ікржйж УФа'єзмОйж біглСбігкС гС 
еОзСкФ. 

Стаття 58. Державна реєстрація суб'єкта господарювання 
1. ЛФа'єзм вСУлСгОТюбОккя лігиявОє гПТдОбкіР ТПєУмТОоії яз юТжгжпкО СУСаО пж 

ніежпкО СУСаО - ліглТжєйПоь Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ еОзСкСй. 
2. ВігзТжммя УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя ніиіР (біггіиПкь), лТПгУмОбкжомб аПе 

УмбСТПккя юТжгжпкСї СУСаж кП лСмТПаФє їХ гПТдОбкСї ТПєУмТОоії. 
ВігСйСУмі лТС бігСзТПйиПкі лігТСегіиж УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя еОиФпОюмьУя гС її 

ТПєУмТОоіРкСї УлТОбж мО бзиюпОюмьУя гС ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ б лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ еОзСкСй. 

Стаття 58
1
. Печатки суб'єкта господарювання 

1. ЛФа'єзм вСУлСгОТюбОккя йОє лТОбС бжзСТжУмСбФбОмж Ф УбСїР гіяиькСУмі лПпОмзж. 
ВжзСТжУмОккя УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя лПпОмзж кП є СаСб'яезСбжй. 

2. ВігажмСз лПпОмзж кП йСдП аФмж СаСб'яезСбжй ТПзбіежмСй аФгь-язСвС гСзФйПкмО, сС 
лСгОємьУя УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя гС СТвОкФ гПТдОбкСї биОгж ОаС СТвОкФ йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя. КСлія гСзФйПкмО, сС лСгОємьУя УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя гС СТвОкФ 
гПТдОбкСї биОгж ОаС СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, ббОдОємьУя еОУбігпПкСю Ф 
бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ, язсС кО мОзіР зСлії лТСУмОбиПкС ліглжУ ФлСбкСбОдПкСї СУСаж 
мОзСвС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя ОаС СУСажУмжР ліглжУ ніежпкСї СУСаж - ліглТжєйоя. ИТвОк 
гПТдОбкСї биОгж ОаС СТвОк йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя кП блТОбі бжйОвОмж кСмОТіОиькСвС 
еОУбігпПккя біТкСУмі зСлії гСзФйПкмО Ф ТОеі, язсС мОзО бжйСвО кП бУмОкСбиПкО еОзСкСй. 

3. ЗОябкіУмь ОаС бігУФмкіУмь бігажмзО лПпОмзж УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя кО гСзФйПкмі 
кП УмбСТює юТжгжпкжХ кОУиігзіб. 

4. ВжвСмСбиПккя, лТСгОд мО/ОаС лТжгаОккя лПпОмСз егіРУкюємьУя аПе СгПТдОккя 
аФгь-язжХ гСзФйПкміб гСебіиькСвС ХОТОзмПТФ. 

Стаття 59. Припинення суб'єкта господарювання 
1. ЙТжлжкПккя УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя егіРУкюємьУя біглСбігкС гС еОзСкФ. 

Снання 60. Взийюрела. 
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Снання 61. Взийюрела. 

ГлОвО 7 
 ЙІДЙКИЄЖЛМВИ 

Стаття 62. Підприємство як організаційна форма господарювання 
1. ЙіглТжєйУмбС - УОйСУміРкжР УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя, УмбСТПкжР зСйлПмПкмкжй 

СТвОкСй гПТдОбкСї биОгж ОаС СТвОкСй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, ОаС ікржйж УФа'єзмОйж 
гия еОгСбСиПккя УФУліиькжХ мО СУСажУмжХ лСмТПа рияХСй УжУмПйОмжпкСвС егіРУкПккя 
бжТСакжпСї, кОФзСбС-гСУиігкСї, мСТвСбПиькСї, ікрСї вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі б лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж. 

2. ЙіглТжєйУмбО йСдФмь УмбСТюбОмжУь яз гия егіРУкПккя ліглТжєйкжомбО, мОз і гия 
кПзСйПТоіРкСї вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі. 

3. ЙіглТжєйУмбС, язсС еОзСкСй кП бУмОкСбиПкС ікрП, гіє кО СУкСбі УмОмФмФ ОаС 
йСгПиькСвС УмОмФмФ. ЙіглТжєйУмбО кПеОиПдкС біг нСТйж биОУкСУмі, СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбСї 
нСТйж, О мОзСд ФУмОкСбпжХ гСзФйПкміб, кО СУкСбі язжХ бСкж УмбСТПкі мО гіюмь, йОюмь Тібкі 
лТОбО мО СаСб'яезж. 

4. ЙіглТжєйУмбС є юТжгжпкСю СУСаСю, йОє бігСзТПйиПкП йОРкС, УОйСУміРкжР 
аОиОкУ, ТОХФкзж б ФУмОкСбОХ аОкзіб мО йСдП йОмж лПпОмзж. 

5. ЙіглТжєйУмбС кП йОє Ф УбСєйФ УзиОгі ікржХ юТжгжпкжХ СУіа. 

Стаття 63. Види та організаційні форми підприємств 
1. ЗОиПдкС біг нСТй биОУкСУмі, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, б КзТОїкі йСдФмь гіямж 

ліглТжєйУмбО мОзжХ бжгіб: 
 лТжбОмкП ліглТжєйУмбС, сС гіє кО СУкСбі лТжбОмкСї биОУкСУмі вТСйОгяк пж 

УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя (юТжгжпкСї СУСаж); 

 ліглТжєйУмбС, сС гіє кО СУкСбі зСиПзмжбкСї биОУкСУмі (ліглТжєйУмбС 
зСиПзмжбкСї биОУкСУмі); 

 зСйФкОиькП ліглТжєйУмбС, сС гіє кО СУкСбі зСйФкОиькСї биОУкСУмі 
мПТжмСТіОиькСї вТСйОгж; 

 гПТдОбкП ліглТжєйУмбС, сС гіє кО СУкСбі гПТдОбкСї биОУкСУмі; 

 ліглТжєйУмбС, еОУкСбОкП кО ейірОкіР нСТйі биОУкСУмі (кО аОеі Са'єгкОккя 
йОРкО ТіекжХ нСТй биОУкСУмі); 

 УліиькП зСйФкОиькП ліглТжєйУмбС, сС гіє кО гСвСбіТкжХ еОУОгОХ УліиькСвС 
нікОкУФбОккя (ФмТжйОккя) біглСбігкжйж мПТжмСТіОиькжйж вТСйОгОйж - 
УФа'єзмОйж УлібТСаімкжомбО. 

В КзТОїкі йСдФмь гіямж мОзСд ікрі бжгж ліглТжєйУмб, лПТПгаОпПкі еОзСкСй. 
2. К ТОеі язсС б УмОмФмкСйФ зОлімОиі ліглТжєйУмбО ікСеПйкО ікбПУмжоія УмОкСбжмь кП 

йПкр яз гПУямь бігУСмзіб, бСкС бжекОємьУя ліглТжєйУмбСй е ікСеПйкжйж ікбПУмжоіяйж. 
ЙіглТжєйУмбС, б УмОмФмкСйФ зОлімОиі язСвС ікСеПйкО ікбПУмжоія УмОкСбжмь УмС бігУСмзіб, 
ббОдОємьУя ікСеПйкжй ліглТжєйУмбСй. 

3. ЗОиПдкС біг УлСУСаФ ФмбСТПккя (еОУкФбОккя) мО нСТйФбОккя УмОмФмкСвС зОлімОиФ б 
КзТОїкі гіюмь ліглТжєйУмбО ФкімОТкі мО зСТлСТОмжбкі. 

4. КкімОТкП ліглТжєйУмбС УмбСТюємьУя Сгкжй еОУкСбкжзСй, язжР бжгіияє кПСаХігкП 
гия мСвС йОРкС, нСТйФє біглСбігкС гС еОзСкФ УмОмФмкжР зОлімОи, кП лСгіиПкжР кО пОУмзж 
(лОї), еОмбПТгдФє УмОмФм, ТСелСгіияє гСХСгж, аПелСУПТПгкьС ОаС пПТПе зПТібкжзО, язжР 
лТжекОпОємьУя (СажТОємьУя) еОУкСбкжзСй (кОвиягСбСю ТОгСю мОзСвС ліглТжєйУмбО Ф ТОеі її 
ФмбСТПккя), зПТФє ліглТжєйУмбСй і нСТйФє РСвС мТФгСбжР зСиПзмжб кО еОУОгОХ мТФгСбСвС 
кОРйФ, бжТірФє лжмОккя ТПСТвОкіеОоії мО иізбігОоії ліглТжєйУмбО. КкімОТкжйж є 
ліглТжєйУмбО гПТдОбкі, зСйФкОиькі, ліглТжєйУмбО, еОУкСбОкі кО биОУкСУмі Са'єгкОккя 
вТСйОгяк, ТПиівіРкСї СТвОкіеОоії ОаС кО лТжбОмкіР биОУкСУмі еОУкСбкжзО. 
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5. КСТлСТОмжбкП ліглТжєйУмбС ФмбСТюємьУя, яз лТОбжиС, гбСйО ОаС аіиьрП 
еОУкСбкжзОйж еО їХ Уліиькжй ТірПккяй (гСвСбСТСй), гіє кО СУкСбі Са'єгкОккя йОРкО мО/ОаС 
ліглТжєйкжоьзСї пж мТФгСбСї гіяиькСУмі еОУкСбкжзіб (ФпОУкжзіб), їХ УліиькСвС ФлТОбиіккя 
УлТОбОйж, кО СУкСбі зСТлСТОмжбкжХ лТОб, Ф мСйФ пжУиі пПТПе СТвОкж, сС кжйж УмбСТююмьУя, 
ФпОУмі еОУкСбкжзіб (ФпОУкжзіб) Ф ТСелСгіиі гСХСгіб мО Тжежзіб ліглТжєйУмбО. 
КСТлСТОмжбкжйж є зССлПТОмжбкі ліглТжєйУмбО, ліглТжєйУмбО, сС УмбСТююмьУя Ф нСТйі 
вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО, О мОзСд ікрі ліглТжєйУмбО, б мСйФ пжУиі еОУкСбОкі кО 
лТжбОмкіР биОУкСУмі гбСХ ОаС аіиьрП СУіа. 

6. ИУСаижбСУмі лТОбСбСвС УмОмФУФ ФкімОТкжХ і зСТлСТОмжбкжХ ліглТжєйУмб 
бУмОкСбиююмьУя ожй КСгПзУСй, ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж. 

7. НОУмжкФ УьСйФ бжзиюпПкС. 
8. К бжлОгзОХ іУкФбОккя еОиПдкСУмі біг ікрСвС ліглТжєйУмбО, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 

126 оьСвС КСгПзУФ, ліглТжєйУмбС бжекОємьУя гСпіТкій. 
9. Дия ліглТжєйУмб лПбкСвС бжгФ мО СТвОкіеОоіРкжХ нСТй еОзСкОйж йСдФмь 

бУмОкСбиюбОмжУя СУСаижбСУмі вСУлСгОТюбОккя. 

Стаття 64. Організаційна структура підприємства 
1. ЙіглТжєйУмбС йСдП УзиОгОмжУя е бжТСакжпжХ УмТФзмФТкжХ лігТСегіиіб 

(бжТСакжомб, оПХіб, біггіиПкь, гіиькжоь, аТжвОг, аюТС, иОаСТОмСТіР мСсС), О мОзСд 
нФкзоіСкОиькжХ УмТФзмФТкжХ лігТСегіиіб ОлОТОмФ ФлТОбиіккя (ФлТОбиікь, біггіиіб, аюТС, 
УиФда мСсС). 

2. ЛФкзоії, лТОбО мО СаСб'яезж УмТФзмФТкжХ лігТСегіиіб ліглТжєйУмбО бжекОпОюмьУя 
лСиСдПккяйж лТС кжХ, язі еОмбПТгдФюмьУя б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ УмОмФмСй ліглТжєйУмбО 
ОаС ікржйж ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж. 

3. ЙіглТжєйУмбС УОйСУміРкС бжекОпОє УбСю СТвОкіеОоіРкФ УмТФзмФТФ, бУмОкСбиює 
пжУПиькіУмь лТОоібкжзіб і рмОмкжР ТСелжУ. 

ИТвОкіеОоіРкО УмТФзмФТО ліглТжєйУмбО, язП є ТПежгПкмСй Дія Лімі, бжекОпОємьУя кжй 
УОйСУміРкС е ФТОХФбОккяй лСиСдПкь ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС УмжйФиюбОккя ТСебжмзФ 
ожнТСбСї ПзСкСйізж б КзТОїкі". 

4. ЙіглТжєйУмбС йОє лТОбС УмбСТюбОмж ніиії, лТПгУмОбкжомбО, біггіиПккя мО ікрі 
бігСзТПйиПкі лігТСегіиж, лСвСгдФюпж лжмОккя лТС ТСейісПккя мОзжХ лігТСегіиіб 
ліглТжєйУмбО е біглСбігкжйж СТвОкОйж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя б ФУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ. МОзі бігСзТПйиПкі лігТСегіиж кП йОюмь УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж 
і гіюмь кО СУкСбі лСиСдПккя лТС кжХ, еОмбПТгдПкСвС ліглТжєйУмбСй. ЙіглТжєйУмбО йСдФмь 
бігзТжбОмж ТОХФкзж б ФУмОкСбОХ аОкзіб пПТПе УбСї бігСзТПйиПкі лігТСегіиж біглСбігкС гС 
еОзСкФ. 

5. ДіяиькіУмь ТСемОрСбОкжХ кО мПТжмСТії КзТОїкж бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб 
ліглТжєйУмб, сС екОХСгямьУя еО її йПдОйж, ТПвФиюємьУя ожй КСгПзУСй мО ікржйж 
еОзСкОйж. 

Стаття 64
1
. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) підприємства 

1. ЙіглТжєйУмбО, зТій гПТдОбкжХ мО зСйФкОиькжХ ліглТжєйУмб, еСаСб'яеОкі 
бУмОкСбиюбОмж УбСвС зікоПбСвС аПкПніоіОТкСвС биОУкжзО (зСкмТСиПТО), ТПвФияТкС 
СкСбиюбОмж і еаПТівОмж ікнСТйОоію лТС кьСвС мО кОгОбОмж її гПТдОбкСйФ ТПєУмТОмСТФ Ф 
бжлОгзОХ мО б СаУяеі, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

МПТйік "зікоПбжР аПкПніоіОТкжР биОУкжз (зСкмТСиПТ)" ТСеФйіємьУя Ф екОпПккі, сС 
бджбОємьУя б ЗОзСкі КзТОїкж "ЙТС еОлСаівОккя мО лТСмжгію иПвОиіеОоії (бігйжбОккю) 
гСХСгіб, СгПТдОкжХ еиСпжккжй рияХСй, нікОкУФбОккю мПТСТжейФ мО нікОкУФбОккю 
ТСелСбУюгдПккя еаТСї йОУСбСвС екжсПккя". 
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Стаття 65. Управління підприємством 
1. КлТОбиіккя ліглТжєйУмбСй егіРУкюємьУя біглСбігкС гС РСвС ФУмОкСбпжХ 

гСзФйПкміб кО СУкСбі лСєгкОккя лТОб биОУкжзО сСгС вСУлСгОТУьзСвС бжзСТжУмОккя УбСвС 
йОРкО і ФпОУмі б ФлТОбиіккі мТФгСбСвС зСиПзмжбФ. 

2. ВиОУкжз егіРУкює УбСї лТОбО сСгС ФлТОбиіккя ліглТжєйУмбСй аПелСУПТПгкьС ОаС 
пПТПе ФлСбкСбОдПкі кжй СТвОкж біглСбігкС гС УмОмФмФ ліглТжєйУмбО пж ікржХ ФУмОкСбпжХ 
гСзФйПкміб. 

3. Дия зПТібкжомбО вСУлСгОТУьзСю гіяиькіУмю ліглТжєйУмбО биОУкжз (биОУкжзж) 
аПелСУПТПгкьС ОаС пПТПе ФлСбкСбОдПкі СТвОкж пж кОвиягСбО ТОгО мОзСвС ліглТжєйУмбО (Ф 
ТОеі її ФмбСТПккя) лТжекОпОє (СажТОє) зПТібкжзО ліглТжєйУмбО, язжР є лігебімкжй биОУкжзФ, 
РСвС ФлСбкСбОдПкСйФ СТвОкФ пж кОвиягСбіР ТОгі. КПТібкжз ліглТжєйУмбО, вСиСбкжР 
аФХвОимПТ, пиПкж кОвиягСбСї ТОгж (Ф ТОеі її ФмбСТПккя), бжзСкОбпСвС СТвОкФ мО ікржХ СТвОкіб 
ФлТОбиіккя ліглТжєйУмбО біглСбігкС гС УмОмФмФ є лСУОгСбжйж СУСаОйж оьСвС 
ліглТжєйУмбО. ЛмОмФмСй ліглТжєйУмбО лСУОгСбжйж СУСаОйж йСдФмь аФмж бжекОкі Р ікрі 
СУСаж. 

4. К ТОеі кОРйФ зПТібкжзО ліглТжєйУмбО е кжй ФзиОгОємьУя гСвСбіТ (зСкмТОзм), б 
язСйФ бжекОпОюмьУя УмТСз кОРйФ, лТОбО, СаСб'яезж і біглСбігОиькіУмь зПТібкжзО, ФйСбж 
РСвС йОмПТіОиькСвС еОаПелПпПккя, ФйСбж ебіиькПккя РСвС е лСУОгж, ікрі ФйСбж кОРйФ еО 
лСвСгдПккяй УмСТік. 

5. КПТібкжз ліглТжєйУмбО аПе гСТФпПккя гіє біг ійПкі ліглТжєйУмбО, лТПгУмОбияє 
РСвС ікмПТПУж б СТвОкОХ гПТдОбкСї биОгж і СТвОкОХ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, ікржХ 
СТвОкіеОоіяХ, Ф бігкСУжкОХ е юТжгжпкжйж СУСаОйж мО вТСйОгякОйж, нСТйФє ОгйікіУмТОоію 
ліглТжєйУмбО і бжТірФє лжмОккя гіяиькСУмі ліглТжєйУмбО б йПдОХ мО лСТягзФ, бжекОпПкжХ 
ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж. 

6. КПТібкжзО ліглТжєйУмбО йСдП аФмж ебіиькПкС е лСУОгж гСУмТСзСбС кО лігУмОбОХ, 
лПТПгаОпПкжХ гСвСбСТСй (зСкмТОзмСй) біглСбігкС гС еОзСкФ. 

7. ЗО ліглТжєйУмбОХ, язі бжзСТжУмСбФюмь кОРйОкФ лТОою, ФзиОгОємьУя зСиПзмжбкжР 
гСвСбіТ, язжй ТПвФиююмьУя бжТСакжпі, мТФгСбі, УСоіОиькС-ПзСкСйіпкі бігкСУжкж йід 
ТСаСмСгОбоПй і лТОоібкжзОйж, їХ лТПгУмОбкжзОйж. ЙжмОккя ФзиОгПккя зСиПзмжбкжХ 
гСвСбСТіб ТПвФиююмьУя еОзСкСгОбУмбСй лТС зСиПзмжбкі гСвСбСТж. 

ЛСоіОиькі мО ікрі бігкСУжкж вів-УлПоіОиіУміб мО ліглТжєйУмб, сС є ТПежгПкмОйж Дія 
Лімі, лСб'яеОкі е бжзСкОккяй ТСаім (кОгОккяй лСУиФв) еО вів-зСкмТОзмОйж, ТПвФиююмьУя вів-
зСкмТОзмОйж, ФзиОгПкжйж евігкС іе ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС УмжйФиюбОккя ТСебжмзФ 
ожнТСбСї ПзСкСйізж б КзТОїкі". 

8. МТФгСбжР зСиПзмжб ліглТжєйУмбО УмОкСбиямь ФУі вТСйОгякж, язі УбСєю лТОоПю 
аПТФмь ФпОУмь Ф РСвС гіяиькСУмі кО СУкСбі мТФгСбСвС гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ, ФвСгж) ОаС ікржХ 
нСТй, сС ТПвФиююмь мТФгСбі бігкСУжкж лТОоібкжзО е ліглТжєйУмбСй. ЙСбкСбОдПккя 
мТФгСбСвС зСиПзмжбФ сСгС РСвС ФпОУмі б ФлТОбиіккі ліглТжєйУмбСй бУмОкСбиююмьУя 
УмОмФмСй ОаС ікржйж ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж біглСбігкС гС бжйСв оьСвС КСгПзУФ, 
еОзСкСгОбУмбО лТС СзТПйі бжгж ліглТжєйУмб, еОзСкФ лТС мТФгСбі зСиПзмжбж. 

9. КірПккя е УСоіОиькС-ПзСкСйіпкжХ лжмОкь, сС УмСУФюмьУя гіяиькСУмі ліглТжєйУмбО, 
бжТСаияюмьУя і лТжРйОюмьУя РСвС СТвОкОйж ФлТОбиіккя еО ФпОУмі мТФгСбСвС зСиПзмжбФ і 
ФлСбкСбОдПкжХ кжй СТвОкіб. 

10. ИУСаижбСУмі ФлТОбиіккя ліглТжєйУмбОйж СзТПйжХ бжгіб (СТвОкіеОоіРкжХ нСТй 
ліглТжєйУмб) бУмОкСбиююмьУя ожй КСгПзУСй мО еОзСкОйж лТС мОзі ліглТжєйУмбО. 

Стаття 66. Майно підприємства 
1. ЖОРкС ліглТжєйУмбО УмОкСбиямь бжТСакжпі і кПбжТСакжпі нСкгж, О мОзСд ікрі 

оіккСУмі, бОТміУмь язжХ бігСаТОдОємьУя б УОйСУміРкСйФ аОиОкУі ліглТжєйУмбО. 
2. ДдПТПиОйж нСТйФбОккя йОРкО ліглТжєйУмбО є: 

 вТСрСбі мО йОмПТіОиькі бкПУзж еОУкСбкжзіб; 
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 гСХСгж, СгПТдОкі біг ТПОиіеОоії лТСгФзоії, лСУиФв, ікржХ бжгіб вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі; 

 гСХСгж еО нікОкУСбжйж ікУмТФйПкмОйж; 
 зТПгжмж аОкзіб мО ікржХ зТПгжмСТіб; 

 зОлімОиькі бзиОгПккя і гСмОоії е аюгдПміб; 
 йОРкС, лТжгаОкП б ікржХ УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, СТвОкіеОоіР мО вТСйОгяк Ф 

бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ; 
 ікрі гдПТПиО, кП еОаСТСкПкі еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 

3. ЄгжкжР йОРкСбжР зСйлиПзУ ліглТжєйУмбО бжекОємьУя кПТФХСйіУмю і йСдП аФмж 
Са'єзмСй зФлібиі-лТСгОдФ мО ікржХ ФвСг, кО ФйСбОХ і б лСТягзФ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй мО 
еОзСкОйж, лТжРкямжйж біглСбігкС гС кьСвС. 

4. КПОиіеОоія йОРкСбжХ лТОб ліглТжєйУмбО егіРУкюємьУя б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
ожй КСгПзУСй, ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж КзТОїкж. 

5. ВСиСгіккя і зСТжУмФбОккя лТжТСгкжйж ТПУФТУОйж ліглТжєйУмбС егіРУкює б 
ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ еО лиОмФ, О Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, кО 
ліиьвСбжХ ФйСбОХ. 

6. ЙіглТжєйУмбС бжлФУзОє, ТПОиіеФє мО лТжгаОбОє оіккі лОлПТж біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж. 

7. ДПТдОбО вОТОкмФє еОХжУм йОРкСбжХ лТОб ліглТжєйУмбО. ВжиФпПккя гПТдОбСю Ф 
ліглТжєйУмбО йОРкО, сС кжй бжзСТжУмСбФємьУя, егіРУкюємьУя ижрП Ф бжлОгзОХ і лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

Стаття 67. Господарські відносини підприємства з іншими підприємствами, 
організаціями, громадянами 

1. ВігкСУжкж ліглТжєйУмбО е ікржйж ліглТжєйУмбОйж, СТвОкіеОоіяйж, вТСйОгякОйж б 
ФУіХ УнПТОХ вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі егіРУкююмьУя кО СУкСбі гСвСбСТіб. 

2. ЙіглТжєйУмбО біиькі Ф бжаСТі лТПгйПмО гСвСбСТФ, бжекОпПккі еСаСб'яеОкь, ікржХ 
ФйСб вСУлСгОТУьзжХ беОєйСбігкСУжк, сС кП УФлПТПпОмь еОзСкСгОбУмбФ КзТОїкж. 

3. ЙіглТжєйУмбС йОє лТОбС ТПОиіеСбФбОмж УОйСУміРкС бУю лТСгФзоію кО мПТжмСТії 
КзТОїкж і еО її йПдОйж, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй. 

4. ДПТдОбкі ліглТжєйУмбО, Ф мСйФ пжУиі вСУлСгОТУьзі мСбОТжУмбО (зТій аОкзіб), Ф 
УмОмФмкСйФ зОлімОиі язжХ гПТдОбі кОиПджмь 50 мО аіиьрП бігУСмзіб ОзоіР (пОУмСз, лОїб), 
егіРУкююмь еОиФпПккя бкФмТіркіХ гСбвСУмТСзСбжХ (аіиьрП СгкСвС ТСзФ) мО еСбкіркіХ 
зТПгжміб (лСежз), кОгОюмь вОТОкмії ОаС є лСТФпжмПияйж еО мОзжйж еСаСб'яеОккяйж еО 
лСвСгдПккяй е оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ нікОкУСбФ 
лСиімжзФ, егіРУкююмь еОиФпПккя бкФмТіркіХ зСТСмзСУмТСзСбжХ (гС СгкСвС ТСзФ) зТПгжміб 
(лСежз), кОгОюмь вОТОкмії ОаС є лСТФпжмПияйж еО мОзжйж еСаСб'яеОккяйж - еО лСвСгдПккяй 
е СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, язжР егіРУкює нФкзоії ФлТОбиіккя гПТдОбкСю биОУкіУмю. 
ЙСТягСз мОзжХ лСвСгдПкь бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж.  

Стаття 68. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 
1. ЙіглТжєйУмбС УОйСУміРкС егіРУкює еСбкіркьСПзСкСйіпкФ гіяиькіУмь, язО є 

пОУмжкСю еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі КзТОїкж і ТПвФиюємьУя еОзСкОйж КзТОїкж, 
ікржйж лТжРкямжйж біглСбігкС гС кжХ кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж. 

2. ЙСТягСз бжзСТжУмОккя зСрміб ліглТжєйУмбО б ікСеПйкіР бОиюмі бжекОпОємьУя ожй 
КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж. 

3. ЙіглТжєйУмбС, язП егіРУкює еСбкіркьСПзСкСйіпкФ гіяиькіУмь, йСдП бігзТжбОмж еО 
йПдОйж КзТОїкж УбСї лТПгУмОбкжомбО, ніиії мО бжТСакжпі лігТСегіиж, ФмТжйОккя язжХ 
егіРУкюємьУя еО зСрмж ліглТжєйУмбО. 
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Стаття 69. Соціальна діяльність підприємства 
1. ЙжмОккя сСгС лСиілрПккя ФйСб лТОоі, джммя і егСТСб'я, вОТОкмії СаСб'яезСбСвС 

йПгжпкСвС УмТОХФбОккя лТОоібкжзіб ліглТжєйУмбО мО їХ УійПР, О мОзСд ікрі лжмОккя 
УСоіОиькСвС ТСебжмзФ бжТірФюмьУя мТФгСбжй зСиПзмжбСй еО ФпОУмі биОУкжзО ОаС 
ФлСбкСбОдПкСвС кжй СТвОкФ біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО, ФУмОкСбпжХ гСзФйПкміб 
ліглТжєйУмбО, зСиПзмжбкСвС гСвСбСТФ. 

2. ЙіглТжєйУмбС еОаПелПпФє лігвСмСбзФ збОиінізСбОкжХ ТСаімкжзіб мО УлПоіОиіУміб, їХ 
ПзСкСйіпкП і лТСнПУіРкП кОбпОккя яз Ф биОУкжХ кОбпОиькжХ еОзиОгОХ, мОз і б ікржХ 
кОбпОиькжХ еОзиОгОХ еО біглСбігкжйж ФвСгОйж. ЙіглТжєйУмбС кОгОє ліиьвж біглСбігкС гС 
еОзСкФ УбСїй лТОоібкжзОй, язі кОбпОюмьУя аПе бігТжбФ біг бжТСакжомбО. 

3. ЙПкУіСкПТж мО СУСаж е ікбОиігкіУмю, язі лТОоюбОиж гС бжХСгФ кО лПкУію кО 
ліглТжєйУмбі, зСТжУмФюмьУя кОТібкі е РСвС лТОоібкжзОйж кОябкжйж йСдижбСУмяйж 
йПгжпкСвС СаУиФвСбФбОккя, еОаПелПпПккя джмиСй, лФмібзОйж б СегСТСбпі мО лТСніиОзмжпкі 
еОзиОгж, ікржйж УСоіОиькжйж лСУиФвОйж і ліиьвОйж, сС лПТПгаОпПкі УмОмФмСй 
ліглТжєйУмбО. 

4. ВиОУкжз, СТвОкж ФлТОбиіккя ліглТжєйУмбО еСаСб'яеОкі еОаПелПпжмж гия бУіХ 
лТОоібкжзіб ліглТжєйУмбО кОиПдкі і аПелПпкі ФйСбж лТОоі. ЙіглТжєйУмбС кПУП 
біглСбігОиькіУмь б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ еО рзСгФ, еОбгОкФ егСТСб'ю мО 
лТОоПегОмкСУмі РСвС лТОоібкжзіб. 

5. ЙіглТжєйУмбС еСаСб'яеОкП еОаПелПпжмж УлТжямижбі ФйСбж лТОоі дікСз мО 
кПлСбкСиімкіХ, еОаПелПпФбОмж їХ ТСаСмСю лПТПбОдкС б гПккжР пОУ; дікСз, язі йОюмь 
йОиСиімкіХ гімПР, бОвімкжХ дікСз лПТПбСгжмж кО иПврФ ТСаСмФ е кПрзігижбжйж ФйСбОйж 
лТОоі, кОгОбОмж їй ікрі ліиьвж, лПТПгаОпПкі еОзСкСй. ЙіглТжєйУмбС іе рзігижбжйж ФйСбОйж 
лТОоі УмбСТює СзТПйі оПХж, гіиькжоі гия кОгОккя дікзОй, кПлСбкСиімкій мО СзТПйжй 
зОмПвСТіяй лТОоююпжХ аіиьр иПвзСї ТСаСмж. 

6. ЙіглТжєйУмбС УОйСУміРкС бУмОкСбиює гия УбСїХ лТОоібкжзіб гСгОмзСбі біглФУмзж, 
УзСТСпПкжР ТСаСпжР гПкь мО ікрі ліиьвж, О мОзСд йОє лТОбС еОСХСпФбОмж лТОоібкжзіб ікржХ 
ліглТжєйУмб, ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР, язі РСвС СаУиФвСбФюмь. 

7. ЙіглТжєйУмбС йОє лТОбС еОаПелПпФбОмж гСгОмзСбСю лПкУією, кПеОиПдкС біг 
ТСейіТіб гПТдОбкСї лПкУії, лТОоібкжзО, язжР УмОб СУСаСю е ікбОиігкіУмю кО гОкСйФ 
ліглТжєйУмбі бкОУиігСз кПсОУкСвС бжлОгзФ ОаС лТСнПУіРкСвС еОХбСТюбОккя. К ТОеі УйПТмі 
лТОоібкжзО ліглТжєйУмбО лТж бжзСкОккі кжй УиФдаСбжХ СаСб'яезіб биОУкжз, ліглТжєйУмбС 
гСаТСбіиькС пж еО ТірПккяй УФгФ еОаПелПпФюмь Уій'ю лТОоібкжзО гСлСйСвСю біглСбігкС гС 
еОзСкФ. 

8. ЙіглТжєйУмбС е лТОбСй кОРйФ ТСаСпСї Ужиж еОаПелПпФє бжекОпПкФ біглСбігкС гС 
еОзСкФ зіиьзіУмь ТСаСпжХ йіУоь гия лТОоПбиОрмФбОккя кПлСбкСиімкіХ, СУіа е ікбОиігкіУмю, 
ікржХ зОмПвСТіР вТСйОгяк, язі лСмТПаФюмь УСоіОиькСвС еОХжУмФ. ВіглСбігОиькіУмь 
ліглТжєйУмбО еО кПбжзСкОккя гОкСї бжйСвж бУмОкСбиюємьУя еОзСкСй. 

9. ЛСоіОиькО гіяиькіУмь ліглТжєйУмб, сС є ТПежгПкмОйж Дія Лімі, сСгС вів-УлПоіОиіУміб 
бжекОпОємьУя ліглТжєйУмбОйж УОйСУміРкС е ФТОХФбОккяй лСиСдПкь ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
УмжйФиюбОккя ТСебжмзФ ожнТСбСї ПзСкСйізж б КзТОїкі" мО ФзиОгПкжХ е мОзжйж вів-
УлПоіОиіУмОйж вів-зСкмТОзміб. 

Стаття 70. Об'єднання підприємств 
1. ЙіглТжєйУмбО йОюмь лТОбС кО гСаТСбіиькжХ еОУОгОХ Са'єгкФбОмж УбСю 

вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь (бжТСакжпФ, зСйПТоіРкФ мО ікрі бжгж гіяиькСУмі) кО ФйСбОХ і б 
лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж. 

2. ЗО ТірПккяй КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж ОаС СТвОкіб, гС лСбкСбОдПкь язжХ 
кОиПджмь ФлТОбиіккя гПТдОбкжйж ОаС зСйФкОиькжйж ліглТжєйУмбОйж, йСдФмь 
ФмбСТюбОмжУя Са'єгкОккя ліглТжєйУмб кО ФйСбОХ і б лСТягзФ, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй 
мО ікржйж еОзСкОйж. 
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3. Вжгж Са'єгкОкь ліглТжєйУмб, їХ еОвОиькжР УмОмФУ, О мОзСд СУкСбкі бжйСвж сСгС 
егіРУкПккя кжйж вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй, ікрі лжмОккя їХ 
гіяиькСУмі ТПвФиююмьУя еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 

Стаття 71. Облік і звітність підприємства 
1. Иаиіз і ебімкіУмь ліглТжєйУмбО егіРУкююмьУя біглСбігкС гС бжйСв УмОммі 19 оьСвС 

КСгПзУФ мО ікржХ кСТйОмжбкС-лТОбСбжХ Озміб. 
2. ВігСйСУмі, кП лПТПгаОпПкі еОзСкСй, ліглТжєйУмбС кОгОє СТвОкОй гПТдОбкСї биОгж, 

СТвОкОй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, ікржй ліглТжєйУмбОй, ФУмОкСбОй, СТвОкіеОоіяй кО 
гСвСбіТкіР СУкСбі ОаС б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж ліглТжєйУмбО. 

Стаття 72. Законодавство про підприємства 
1. ЙіглТжєйУмбО б КзТОїкі егіРУкююмь УбСю гіяиькіУмь біглСбігкС гС бжйСв УмОмПР 62 

- 71 оьСвС КСгПзУФ, язсС ікрП сСгС ліглТжєйУмб СзТПйжХ бжгіб кП лПТПгаОпПкС ожй 
КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж, лТжРкямжйж біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ. 

2. ЯзсС пжккжй йідкОТСгкжй гСвСбСТСй КзТОїкж, евСгФ кО СаСб'яезСбіУмь язСвС 
кОгОкС ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, бУмОкСбиПкС лТОбжиО ікрі, кід мі, язі лПТПгаОпПкі 
еОзСкСгОбУмбСй лТС ліглТжєйУмбО, мС еОУмСУСбФюмьУя лТОбжиО йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ. 

ГлОвО 8 
ДДКЖАВЗІ МА КИЖКЗАЙЬЗІ КЗІМАКЗІ ЙІДЙКИЄЖЛМВА 

Стаття 73. Поняття державного унітарного підприємства 
1. ДПТдОбкП ФкімОТкП ліглТжєйУмбС ФмбСТюємьУя зСйлПмПкмкжй СТвОкСй гПТдОбкСї 

биОгж б ТСелСТягпСйФ лСТягзФ кО аОеі бігСзТПйиПкСї пОУмжкж гПТдОбкСї биОУкСУмі, яз 
лТОбжиС, аПе лСгіиФ її кО пОУмзж, і бХСгжмь гС УнПТж РСвС ФлТОбиіккя. 

2. ИТвОк гПТдОбкСї биОгж, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС бХСгжмь ліглТжєйУмбС, є 
лТПгУмОбкжзСй биОУкжзО і бжзСкФє РСвС нФкзоії Ф йПдОХ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй мО 
ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж. 

3. ЖОРкС гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО лПТПаФбОє Ф гПТдОбкіР биОУкСУмі і 
еОзТілиюємьУя еО мОзжй ліглТжєйУмбСй кО лТОбі вСУлСгОТУьзСвС бігОккя пж лТОбі 
СлПТОмжбкСвС ФлТОбиіккя. 

4. ЗОРйПкФбОккя гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО лСбжккС йіУмжмж УиСбО 
"гПТдОбкП ліглТжєйУмбС". 

5. ДПТдОбкП ФкімОТкП ліглТжєйУмбС кП кПУП біглСбігОиькСУмі еО еСаСб'яеОккяйж 
биОУкжзО і СТвОкФ биОгж, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС бСкС бХСгжмь. 

6. ИТвОкОйж ФлТОбиіккя гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО є: 
 зПТібкжз ліглТжєйУмбО, язжР лТжекОпОємьУя (СажТОємьУя) УФа'єзмСй ФлТОбиіккя 

Са'єзмОйж гПТдОбкСї биОУкСУмі, сС егіРУкює нФкзоії е ФлТОбиіккя 
ліглТжєйУмбСй, ОаС кОвиягСбСю ТОгСю мОзСвС ліглТжєйУмбО (Ф ТОеі її 
ФмбСТПккя) і є лігебімкжй СТвОкФ, язжР РСвС лТжекОпжб (СаТОб); 

 кОвиягСбО ТОгО ліглТжєйУмбО (Ф ТОеі її ФмбСТПккя), язО б йПдОХ зСйлПмПкоії, 
бжекОпПкСї УмОмФмСй ліглТжєйУмбО мО еОзСкСй, зСкмТСиює і ТПвФиює гіяиькіУмь 
зПТібкжзО ліглТжєйУмбО. 

ЗОвиягСбО ТОгО гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО ФмбСТюємьУя еО ТірПккяй 
УФа'єзмО ФлТОбиіккя Са'єзмОйж гПТдОбкСї биОУкСУмі, сС егіРУкює нФкзоії е ФлТОбиіккя 
ліглТжєйУмбСй. ЙСТягСз ФмбСТПккя, СТвОкіеОоії гіяиькСУмі мО иізбігОоії кОвиягСбСї ТОгж 
гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО (зТій ліглТжєйУмб СаСТСккС-лТСйжУиСбСвС 
зСйлиПзУФ) мО її зСйімПміб бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж мО лПТПвиягОємьУя кП 
ТігрП кід ТОе кО л'ямь ТСзіб. ЙСТягСз ФмбСТПккя, СТвОкіеОоії гіяиькСУмі мО иізбігОоії 
кОвиягСбСї ТОгж гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО СаСТСккС-лТСйжУиСбСвС зСйлиПзУФ 
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бжекОпОємьУя біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС СУСаижбСУмі ФлТОбиіккя Са'єзмОйж 
гПТдОбкСї биОУкСУмі б СаСТСккС-лТСйжУиСбСйФ зСйлиПзУі". 

ИУСаижбСУмі ФлТОбиіккя гПТдОбкжй ФкімОТкжй ліглТжєйУмбСй бжекОпОюмьУя 
ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС ФлТОбиіккя Са'єзмОйж гПТдОбкСї биОУкСУмі". 

ИУСаижбСУмі ФлТОбиіккя гПТдОбкжй ФкімОТкжй ліглТжєйУмбСй СаСТСккС-
лТСйжУиСбСвС зСйлиПзУФ бжекОпОюмьУя еОзСкОйж КзТОїкж "ЙТС СУСаижбСУмі ФлТОбиіккя 
Са'єзмОйж гПТдОбкСї биОУкСУмі б СаСТСккС-лТСйжУиСбСйФ зСйлиПзУі" мО "ЙТС СУСаижбСУмі 
ТПнСТйФбОккя ліглТжєйУмб СаСТСккС-лТСйжУиСбСвС зСйлиПзУФ гПТдОбкСї нСТйж 
биОУкСУмі". 

7. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж бжекОпПкі СУСаижбСУмі УмОмФУФ зПТібкжзО гПТдОбкСвС 
ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО, б мСйФ пжУиі бУмОкСбиПкС лігбжсПкФ біглСбігОиькіУмь зПТібкжзО 
еО ТПеФиьмОмж ТСаСмж ліглТжєйУмбО. 

8. КіпкО нікОкУСбО ебімкіУмь гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО йСдП лігиявОмж 
СаСб'яезСбіР лПТПбіТоі кПеОиПдкжй ОФгжмСТСй. КТжмПТії бігкПУПккя гПТдОбкжХ ФкімОТкжХ 
ліглТжєйУмб гС мОзжХ, нікОкУСбО ебімкіУмь язжХ лігиявОє СаСб'яезСбіР лПТПбіТоі 
кПеОиПдкжй ОФгжмСТСй, бжекОпОюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж еОиПдкС біг 
аОиОкУСбСї бОТмСУмі Озмжбіб гПТдОбкжХ ФкімОТкжХ ліглТжєйУмб. 

ДПТдОбкП ФкімОТкП ліглТжєйУмбС СлТжиюгкює ікнСТйОоію лТС УбСю гіяиькіУмь, зТій 
бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, рияХСй ТСейісПккя її кО биОУкіР бПа-УмСТікоі (бПа-УОРмі) 
ОаС кО СніоіРкСйФ бПа-УОРмі УФа'єзмО ФлТОбиіккя Са'єзмОйж гПТдОбкСї биОУкСУмі, сС 
егіРУкює нФкзоії е ФлТОбиіккя ліглТжєйУмбСй, Ф УмТСзж мО б лСТягзФ, бжекОпПкі КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж. ДСУмФл гС мОзжХ бПа-УмСТікСз мО бПа-УОРміб є оіиСгСаСбжй і аПеСлиОмкжй. 

ИаСб'яезСбСйФ СлТжиюгкПккю лігиявОє мОзО ікнСТйОоія: 
 оіиі гіяиькСУмі гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО мО УмОк їХ гСУявкПккя; 
 збОТмОиькО, ТіпкО нікОкУСбО ебімкіУмь гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО еО 

СУмОккі мТж ТСзж, бзиюпОюпж (еО кОябкСУмі) бжгОмзж кО бжзСкОккя 
кПзСйПТоіРкжХ оіиПР гПТдОбкСї лСиімжзж мО гдПТПиО їХ нікОкУФбОккя; 

 ОФгжмСТУьзі бжУкСбзж сСгС ТіпкСї нікОкУСбСї ебімкСУмі гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС 
ліглТжєйУмбО еО СУмОккі мТж ТСзж, язсС ОФгжм лТСбСгжбУя біглСбігкС гС 
бжйСвж еОзСкФ ОаС еО ТірПккяй кОвиягСбСї ТОгж гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС 
ліглТжєйУмбО (Ф ТОеі її ФмбСТПккя) ОаС УФа'єзмО ФлТОбиіккя Са'єзмОйж гПТдОбкСї 
биОУкСУмі, сС егіРУкює нФкзоії е ФлТОбиіккя ліглТжєйУмбСй; 

 УмОмФм гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО Ф пжккіР ТПгОзоії, О мОзСд Ф 
ТПгОзоіяХ, сС гіяиж ТОкірП; 

 аіСвТОніпкО гСбігзО (бзиюпОюпж лТСнПУіРкФ ХОТОзмПТжУмжзФ) зПТібкжзО 
гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО (е ФТОХФбОккяй бжйСв еОзСкСгОбУмбО 
лТС еОХжУм лПТУСкОиькжХ гОкжХ); 

 аіСвТОніпкі гСбігзж (бзиюпОюпж лТСнПУіРкі ХОТОзмПТжУмжзж) пиПкіб кОвиягСбСї 
ТОгж (Ф ТОеі її ФмбСТПккя) гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО (е ФТОХФбОккяй 
бжйСв еОзСкСгОбУмбО лТС еОХжУм лПТУСкОиькжХ гОкжХ), лТжкожлж їХ гСаСТФ, 
їХкє пиПкУмбС Ф кОвиягСбжХ ТОгОХ ікржХ УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, О мОзСд 
еОекОпОємьУя, ХмС іе пиПкіб кОвиягСбСї ТОгж гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС 
ліглТжєйУмбО є кПеОиПдкжй; 

 Тіпкі ебімж кОвиягСбСї ТОгж мО зПТібкжзО гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО; 

 УмТФзмФТО, лТжкожлж нСТйФбОккя і ТСейіТ бжкОвСТСгж зПТібкжзО мО пиПкіб 
кОвиягСбСї ТОгж гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО, бзиюпОюпж 
зСйлПкУОоіРкі лОзПмж і гСгОмзСбі аиОвО, язі бСкж СмТжйФюмь (ОаС кО СмТжйОккя 
язжХ йОюмь лТОбС) ліг пОУ бжзСкОккя лСУОгСбжХ СаСб'яезіб, О мОзСд Ф еб'яезФ іе 
ебіиькПккяй (мПТйік "гСгОмзСбП аиОвС" бджбОємьУя Ф екОпПккі, бжекОпПкСйФ б 
ЙСгОмзСбСйФ зСгПзУі КзТОїкж); 
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 ТірПккя УФа'єзмО ФлТОбиіккя Са'єзмОйж гПТдОбкСї биОУкСУмі сСгС гПТдОбкСвС 
ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО; 

 СлжУ іУмСмкжХ лПТПгаОпФбОкжХ нОзмСТіб ТжежзФ, сС йСдФмь ближкФмж кО 
СлПТОоії мО ТПеФиьмОмж гіяиькСУмі гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО, мО 
еОХСгж сСгС ФлТОбиіккя мОзжйж ТжежзОйж; 

 бігСйСУмі лТС гСвСбСТж, ФпОУкжзСй язжХ є гПТдОбкП ФкімОТкП ліглТжєйУмбС, 
ікнСТйОоія лТС язі лігиявОє СлТжиюгкПккю біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
бігзТжміУмь бжзСТжУмОккя лФаиіпкжХ зСрміб"; 

 ікнСТйОоія лТС СлПТОоії мО еСаСб'яеОккя гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО 
е гПТдОбкжй мО/ОаС йіУоПбжй аюгдПмСй, гПТдОбкжйж мО/ОаС йіУоПбжйж 
ФУмОкСбОйж, ліглТжєйУмбОйж мО СТвОкіеОоіяйж, бзиюпОюпж гСвСбіТкі 
еСаСб'яеОккя гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО (нікОкУСбі мО кПнікОкУСбі), 
сС бжкжзОюмь Ф ТПеФиьмОмі гПТдОбкС-лТжбОмкСвС лОТмкПТУмбО. 

ДПТдОбкП ФкімОТкП ліглТжєйУмбС СлТжиюгкює ТіпкФ нікОкУСбФ ебімкіУмь ТОеСй е 
ОФгжмСТУьзжй бжУкСбзСй сСгС кПї, язсС ОФгжм лТСбСгжбУя біглСбігкС гС бжйСвж еОзСкФ 
ОаС еО ТірПккяй кОвиягСбСї ТОгж гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО (Ф ТОеі її ФмбСТПккя) 
ОаС УФа'єзмО ФлТОбиіккя Са'єзмОйж гПТдОбкСї биОУкСУмі, сС егіРУкює нФкзоії е ФлТОбиіккя 
ліглТжєйУмбСй гС 30 збімкя ТСзФ, сС кОУмОє еО ебімкжй лПТіСгСй. 

ВіглСбігОиькіУмь еО СлТжиюгкПккя мО гСУмСбіТкіУмь ікнСТйОоії, бжекОпПкСї оією 
УмОммПю, кПУП зПТібкжз гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО біглСбігкС гС еОзСкіб КзТОїкж 
мО ФйСб ФзиОгПкСвС е кжй зСкмТОзмФ. 

9. ДПТдОбкі ФкімОТкі ліглТжєйУмбО гіюмь яз гПТдОбкі зСйПТоіРкі ліглТжєйУмбО, 
гПТдОбкі кПзСйПТоіРкі ліглТжєйУмбО ОаС зОеПккі ліглТжєйУмбО. 

Стаття 73
1
. Господарське зобов'язання державного унітарного підприємства, 

щодо вчинення якого є заінтересованість 
1. ГСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО, лТПгйПм язСвС 

ліглОгОє ліг СекОзж, бжекОпПкі пОУмжкСю мТПмьСю оієї УмОммі, і язП ФзиОгОємьУя е СУСаСю, 
еОікмПТПУСбОкСю Ф РСвС бпжкПккі, біг ійПкі ОаС еО ТОХФкСз, ОаС б ікмПТПУОХ мОзСї СУСаж, є 
вСУлСгОТУьзжй еСаСб'яеОккяй, сСгС бпжкПккя язСвС є еОікмПТПУСбОкіУмь. 

2. ИУСаСю, еОікмПТПУСбОкСю Ф бпжкПккі вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, є: 
 лСУОгСбО СУСаО СТвОкіб ФлТОбиіккя гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО; 
 лСУОгСбО СУСаО СТвОкФ, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС кОиПджмь гПТдОбкП 

ФкімОТкП ліглТжєйУмбС, язсС мОзО СУСаО є СУСаСю, біглСбігОиькСю еО 
лТжРкяммя ТірПккя сСгС кОгОккя евСгж кО бпжкПккя мОзжй гПТдОбкжй 
ФкімОТкжй ліглТжєйУмбСй вСУлСгОТУьзСвС гСвСбСТФ; 

 пиПк Уій'ї лСУОгСбСї СУСаж, еОекОпПкСї б ОаеОоОХ гТФвСйФ і мТПмьСйФ оієї 
пОУмжкж, - пСиСбіз (гТФджкО), СУСаж, язі УліиькС лТСджбОюмь, лСб'яеОкі 
Уліиькжй лСаФмСй, йОюмь беОєйкі лТОбО мО СаСб'яезж, аОмьзж (ФУжкСбжмПиі), 
СлізФк (лізиФбОиькжз), аТОм, УПУмТО, гімж мО їХкі пСиСбізж (гТФджкж); 

 юТжгжпкО СУСаО, б язіР аФгь-язО е СУіа, еОекОпПкжХ б ОаеОоОХ гТФвСйФ - 
пПмбПТмСйФ оієї пОУмжкж, є зікоПбжй аПкПніоіОТкжй биОУкжзСй (зСкмТСиПТСй) 
ОаС пиПкСй СТвОкФ ФлТОбиіккя, СТвОкФ, язжР егіРУкює нФкзоії зСкмТСию мО/ОаС 
кОвиягФ. 

ИУСаж (ТОеСй ОаС СзТПйС), еОекОпПкі б ОаеОоОХ гТФвСйФ - л'ямСйФ оієї пОУмжкж, йОюмь 
біглСбігОмж лТжкОРйкі СгкіР іе мОзжХ СекОз: 

 аФмж УмСТСкОйж мОзСвС вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя ОаС пиПкОйж бжзСкОбпСвС 
СТвОкФ юТжгжпкСї СУСаж, язО є УмСТСкСю лТОбСпжкФ; 

 СмТжйФбОмж бжкОвСТСгФ еО бпжкПккя мОзСвС вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя біг 
гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО (лСУОгСбжХ СУіа СТвОкіб ФлТОбиіккя 
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гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО) ОаС біг СУСаж, язО є УмСТСкСю 
вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя; 

 бкОУиігСз мОзСвС вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя кОаФбОмж йОРкС, аФгь-язі 
йОРкСбі лТОбО, бжвСгж ОаС аиОвО; 

 аТОмж ФпОУмь Ф вСУлСгОТУьзСйФ еСаСб'яеОккі яз лТПгУмОбкжзж ОаС лСУПТПгкжзж 
(зТій лТПгУмОбкжомбО гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО лСУОгСбжйж 
СУСаОйж). 

3. Дія оієї УмОммі лСржТюємьУя кО вСУлСгОТУьзі еСаСб'яеОккя гПТдОбкжХ ФкімОТкжХ 
ліглТжєйУмб, лТПгйПмСй язжХ є: 

 бігпФдПккя ОаС лТжгаОккя еО Сгкжй гСвСбСТСй ОаС гПзіиьзСйО лСб'яеОкжйж 
гСвСбСТОйж мСбОТіб ОаС ікрСвС йОРкО, аОиОкУСбО бОТміУмь язСвС лПТПбжсФє 
100 йікійОиькжХ еОТСаімкжХ лиОм бжХСгяпж е ТСейіТФ йікійОиькСї еОТСаімкСї 
лиОмж, бУмОкСбиПкСї кО 1 Уіпкя ТСзФ, б язСйФ бпжкяємьУя біглСбігкП 
вСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя (зТій бжлОгзіб СмТжйОккя гПТдОбкжй ФкімОТкжй 
ліглТжєйУмбСй Ф биОУкіУмь мСбОТіб ОаС йОРкО аПеСлиОмкС ОаС еО СгкФ вТжбкю); 

 лПТПгОпО ОаС СмТжйОккя б СТПкгФ, ікрП лиОмкП зСТжУмФбОккя мСбОТіб ОаС 
йОРкО, аОиОкУСбО бОТміУмь язжХ лПТПбжсФє 100 йікійОиькжХ еОТСаімкжХ лиОм 
бжХСгяпж е ТСейіТФ йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї кО 1 Уіпкя ТСзФ, 
б язСйФ бпжкяємьУя біглСбігкП вСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя; 

 лПТПгОпО гПТдОбкжй ФкімОТкжй ліглТжєйУмбСй Ф аПеСлиОмкП зСТжУмФбОккя 
мСбОТіб ОаС ікрСвС йОРкО, аОиОкУСбО бОТміУмь язСвС лПТПбжсФє 20 йікійОиькжХ 
еОТСаімкжХ лиОм бжХСгяпж е ТСейіТФ йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, 
бУмОкСбиПкСї кО 1 Уіпкя ТСзФ, б язСйФ бпжкяємьУя біглСбігкП вСУлСгОТУьзП 
еСаСб'яеОккя; 

 бжзСкОккя ОаС еОйСбиПккя ТСаім ОаС кОгОккя лСУиФв, ТжкзСбО бОТміУмь язжХ 
лПТПбжсФє 100 йікійОиькжХ еОТСаімкжХ лиОм бжХСгяпж е ТСейіТФ йікійОиькСї 
еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї кО 1 Уіпкя ТСзФ, б язСйФ бпжкяємьУя біглСбігкП 
вСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя (зТій бжлОгзіб СмТжйОккя гПТдОбкжй ФкімОТкжй 
ліглТжєйУмбСй ТПеФиьмОміб ТСаім ОаС лСУиФв аПеСлиОмкС ОаС еО СгкФ вТжбкю); 

 кОгОккя ОаС СмТжйОккя лСежзж, ікрСвС нікОкУФбОккя кО лСбСТСмкіР, 
аПелСбСТСмкіР ОаС пОУмзСбС лСбСТСмкіР СУкСбі кО УФйФ, сС лПТПбжсФє 50 
йікійОиькжХ еОТСаімкжХ лиОм бжХСгяпж е ТСейіТФ йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, 
бУмОкСбиПкСї кО 1 Уіпкя ТСзФ, б язСйФ бпжкяємьУя біглСбігкП вСУлСгОТУьзП 
еСаСб'яеОккя (зТій бжлОгзіб СмТжйОккя гПТдОбкжй ФкімОТкжй ліглТжєйУмбСй 
лСежзж ОаС ікрСвС нікОкУФбОккя аПеСлиОмкС ОаС еО СгкФ вТжбкю); 

 кОгОккя гПТдОбкжй ФкімОТкжй ліглТжєйУмбСй еОУмОбж, лСТФпжмПиьУмбО ОаС 
ікрСвС еОаПелПпПккя бжзСкОккя еСаСб'яеОкь, ТСейіТ язжХ лПТПбжсФє 100 
йікійОиькжХ еОТСаімкжХ лиОм бжХСгяпж е ТСейіТФ йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, 
бУмОкСбиПкСї кО 1 Уіпкя ТСзФ, б язСйФ бпжкяємьУя біглСбігкП вСУлСгОТУьзП 
еСаСб'яеОккя. 

ЛмОмФмСй гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО йСдП аФмж бУмОкСбиПкС кждпП 
вТОкжпкП екОпПккя бОТмСУмі йОРкО, ТСаім ОаС лСУиФв пж УФйж зСрміб, сС є лТПгйПмСй 
вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, сСгС бпжкПккя язСвС є еОікмПТПУСбОкіУмь. 

4. ГСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя іе еОікмПТПУСбОкіУмю лігиявОє лСвСгдПккю 
кОвиягСбСю ТОгСю гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО ОаС, Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ 
еОзСкСй, СТвОкСй, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС бігкСУжмьУя гПТдОбкП ФкімОТкП 
ліглТжєйУмбС, б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ оією УмОммПю. 

ИУСаО, язО є еОікмПТПУСбОкСю Ф бпжкПккі вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, лСбжккО 
лТСмявСй мТьСХ ТСаСпжХ гкіб е йСйПкмФ бжкжзкПккя Ф кПї еОікмПТПУСбОкСУмі, ОиП гС 
бпжкПккя вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, лСгОмж кО ТСевияг кОвиягСбСї ТОгж, О Ф бжлОгзОХ, 
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лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю гПб'ямСю оієї УмОммі, - СТвОкФ, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС кОиПджмь 
гПТдОбкП ФкімОТкП ліглТжєйУмбС: 

 лТСПзм вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя іе еОекОпПккяй бОТмСУмі Сгжкжоі мСбОТФ 
ОаС лСУиФв, язсС бСкО лПТПгаОпПкО вСУлСгОТУьзжй еСаСб'яеОккяй, і еОвОиькСї 
УФйж вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, лПТПгаОпПкСвС пОУмжкСю мТПмьСю оієї 
УмОммі; 

 ікнСТйОоію е лСУжиОккяй кО зСкзТПмкі кСТйж пОУмжкж гТФвСї оієї УмОммі іе 
еОекОпПккяй СекОзж еОікмПТПУСбОкСУмі СУСаж Ф бпжкПккі вСУлСгОТУьзСвС 
еСаСб'яеОккя. 

5. ЗОвиягСбО ТОгО гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб е 
гкя СмТжйОккя ікнСТйОоії, лПТПгаОпПкСї пОУмжкСю пПмбПТмСю оієї УмОммі, лТжРйОє СгкП е 
мОзжХ ТірПкь: 

 лТС кОгОккя евСгж кО бпжкПккя вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя; 

 лТС бігйСбФ Ф бпжкПккі біглСбігкСвС вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя; 

 лТС лПТПгОпФ лжмОккя кО ТСевияг СТвОкФ, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС кОиПджмь 
гПТдОбкП ФкімОТкП ліглТжєйУмбС. 

6. ЗОвиягСбО ТОгО ОаС СТвОк, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС кОиПджмь гПТдОбкП 
ФкімОТкП ліглТжєйУмбС, е йПмСю лТСбПгПккя Соікзж вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, сСгС 
бпжкПккя язСвС є еОікмПТПУСбОкіУмь, кО біглСбігкіУмь РСвС ФйСб ебжпОРкжй ТжкзСбжй 
ФйСбОй йСдП еОиФпжмж УФа'єзмО СоікСпкСї гіяиькСУмі. 

7. ЯзсС еОікмПТПУСбОкО Ф бпжкПккі вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя СУСаО є пиПкСй 
кОвиягСбСї ТОгж гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО, бСкО кП йОє лТОбО вСиСУФ ліг пОУ 
лТжРкяммя ТірПккя сСгС кОгОккя евСгж кО бпжкПккя мОзСвС вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя. 

ЯзсС еОікмПТПУСбОкО Ф бпжкПккі вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя СУСаО є СУСаСю, 
еОекОпПкСю б ОаеОоі мТПмьСйФ пОУмжкж гТФвСї оієї УмОммі, бжТірПккя зСкниізмФ ікмПТПУіб 
бігаФбОємьУя б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лТС еОлСаівОккя зСТФлоії. 

8. КірПккя лТС кОгОккя евСгж кО бпжкПккя вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, сСгС 
бпжкПккя язСвС є еОікмПТПУСбОкіУмь, лТжРйОємьУя аіиьріУмю вСиСУіб пиПкіб кОвиягСбСї 
ТОгж, язі кП є еОікмПТПУСбОкжйж Ф бпжкПккі мОзСвС вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя. 

9. КірПккя лТС кОгОккя евСгж кО бпжкПккя вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, сСгС 
бпжкПккя язСвС є еОікмПТПУСбОкіУмь, бжкСУжмьУя кО ТСевияг СТвОкФ, гС УнПТж ФлТОбиіккя 
язСвС кОиПджмь гПТдОбкП ФкімОТкП ліглТжєйУмбС, язсС: 

 кО ліглТжєйУмбі кП ФмбСТПкО кОвиягСбО ТОгО; 

 кОвиягСбО ТОгО ФХбОижиО ТірПккя лТС лПТПгОпФ лжмОккя кО ТСевияг СТвОкФ, гС 
УнПТж ФлТОбиіккя язСвС кОиПджмь гПТдОбкП ФкімОТкП ліглТжєйУмбС, іе 
еОекОпПккяй йСмжбіб мОзСвС ТірПккя; 

 аіиьріУмь пиПкіб кОвиягСбСї ТОгж є еОікмПТПУСбОкжйж Ф бпжкПккі 
вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя; 

 аОиОкУСбО бОТміУмь йОРкО ОаС лСУиФв пж УФйО зСрміб, сС лігиявОюмь кОгОккю, 
бігпФдПккю, СмТжйОккю ОаС лПТПгОпі біглСбігкС гС вСУлСгОТУьзСвС 
еСаСб'яеОккя, лПТПгаОпПкСвС пОУмжкСю мТПмьСю оієї УмОммі, лПТПбжсФє 10 
бігУСмзіб бОТмСУмі Озмжбіб, еО гОкжйж СУмОккьСї ТіпкСї нікОкУСбСї ебімкСУмі 
ліглТжєйУмбО; 

 лТПгйПмСй гСвСбСТФ є кПТФХСйП ОаС ікрП йОРкС, язсС ТПджй РСвС СТПкгж ОаС 
бігпФдПккя ТПвФиюємьУя УлПоіОиькжй еОзСкСгОбУмбСй. 

10. ЯзсС кОвиягСбО ТОгО ОаС СТвОк, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС кОиПджмь гПТдОбкП 
ФкімОТкП ліглТжєйУмбС, кП лТжРкяиж дСгкСвС ТірПккя лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб е гкя 
СмТжйОккя ікнСТйОоії, лПТПгаОпПкСї пОУмжкСю пПмбПТмСю оієї УмОммі, вСУлСгОТУьзП 
еСаСб'яеОккя, сСгС бпжкПккя язСвС є еОікмПТПУСбОкіУмь, ббОдОємьУя УХбОиПкжй. 

К ТОеі язсС е йПмСю лТСбПгПккя Соікзж вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, сСгС 
бпжкПккя язСвС є еОікмПТПУСбОкіУмь, кО біглСбігкіУмь РСвС ФйСб ебжпОРкжй ТжкзСбжй 
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ФйСбОй еОиФпОємьУя УФа'єзм СоікСпкСї гіяиькСУмі, УмТСз лТжРкяммя ТірПккя кОвиягСбСю 
ТОгСю ОаС СТвОкСй, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС кОиПджмь гПТдОбкП ФкімОТкП ліглТжєйУмбС, 
еаіиьрФємьУя кО лПТіСг пОУФ, кПСаХігкСвС гия егіРУкПккя Соікзж, ОиП кП аіиьр яз кО 30 
зОиПкгОТкжХ гкіб, язі СапжУиююмьУя е гкя СмТжйОккя ікнСТйОоії, лПТПгаОпПкСї пОУмжкСю 
пПмбПТмСю оієї УмОммі. 

11. ГСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя, сСгС бпжкПккя язСвС є еОікмПТПУСбОкіУмь, бпжкПкП е 
лСТФрПккяй лСТягзФ, лПТПгаОпПкСвС пОУмжкОйж пПмбПТмСю - гПУямСю оієї УмОммі, УмбСТює, 
ейікює, лТжлжкяє лТОбО мО СаСб'яезж РСвС УмСТік ижрП Ф ТОеі лСгОиьрСвС УХбОиПккя мОзСвС 
вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя кОвиягСбСю ТОгСю гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО ОаС 
СТвОкСй, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС бігкСУжмьУя гПТдОбкП ФкімОТкП ліглТжєйУмбС. К ТОеі 
кПСмТжйОккя лСгОиьрСвС УХбОиПккя вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, сСгС бпжкПккя язСвС є 
еОікмПТПУСбОкіУмь, мОзП еСаСб'яеОккя йСдП аФмж бжекОкС УФгСй кПгіРУкжй еО лСеСбСй 
гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО ОаС СТвОкФ, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС кОиПджмь 
гПТдОбкП ФкімОТкП ліглТжєйУмбС. 

12. ЙСгОиьрП УХбОиПккя вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, сСгС бпжкПккя язСвС є 
еОікмПТПУСбОкіУмь, УмбСТює, ейікює, лТжлжкяє лТОбО мО СаСб'яезж гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС 
ліглТжєйУмбО е гкя бпжкПккя мОзСвС вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя. 

13. ВіглСбігОиькіУмь еО рзСгФ, еОлСгіякФ гПТдОбкСйФ ФкімОТкСйФ ліглТжєйУмбФ 
вСУлСгОТУьзжй еСаСб'яеОккяй, сСгС бпжкПккя язСвС є еОікмПТПУСбОкіУмь, бпжкПкжй е 
лСТФрПккяй бжйСв оієї УмОммі, кПУП СУСаО, еОікмПТПУСбОкО Ф бпжкПккі гПТдОбкжй ФкімОТкжй 
ліглТжєйУмбСй мОзСвС вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя. 

14. КПТібкжз (бжзСкОбпжР СТвОк) гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО ОаС СУСаО, 
УлПоіОиькС ФлСбкСбОдПкО зПТібкжзСй (бжзСкОбпжй СТвОкСй) ОаС ФУмОкСбпжйж 
гСзФйПкмОйж гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО, Ф ТОеі лСТФрПккя кжйж бжйСв, 
лПТПгаОпПкжХ оією УмОммПю, лігиявОюмь ОгйікіУмТОмжбкіР мО гжУожлиікОТкіР 
біглСбігОиькСУмі еО кПкОиПдкП бжзСкОккя УбСїХ лСУОгСбжХ СаСб'яезіб, О мОзСд йОюмь 
бігрзСгФбОмж рзСгФ, еОлСгіякФ їХкійж гіяйж гПТдОбкСйФ ФкімОТкСйФ ліглТжєйУмбФ. 

Стаття 73
2
. Значні господарські зобов'язання державного унітарного 

підприємства 
1. ЗкОпкжй вСУлСгОТУьзжй еСаСб'яеОккяй гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО 

бжекОємьУя вСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя, сС бпжкяємьУя гПТдОбкжй ФкімОТкжй 
ліглТжєйУмбСй, язсС ТжкзСбО бОТміУмь йОРкО, ТСаім, лСУиФв, сС є РСвС лТПгйПмСй, 
УмОкСбжмь 10 і аіиьрП бігУСмзіб бОТмСУмі Озмжбіб гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО, еО 
гОкжйж СУмОккьСї ТіпкСї нікОкУСбСї ебімкСУмі. 

ЛмОмФмСй гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО йСдФмь аФмж бжекОпПкі гСгОмзСбі 
зТжмПТії гия бігкПУПккя вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя гС екОпкСвС вСУлСгОТУьзСвС 
еСаСб'яеОккя. 

ЗкОпкП вСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя лігиявОє лСвСгдПккю кОвиягСбСю ТОгСю 
гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО ОаС, Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, СТвОкСй, гС 
УнПТж ФлТОбиіккя язСвС бігкСУжмьУя гПТдОбкП ФкімОТкП ліглТжєйУмбС, б лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ оією УмОммПю. 

2. КірПккя лТС кОгОккя евСгж кО бпжкПккя екОпкСвС вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, 
язсС ТжкзСбО бОТміУмь йОРкО, ТСаім ОаС лСУиФв, сС є РСвС лТПгйПмСй, УмОкСбжмь біг 10 гС 
25 бігУСмзіб бОТмСУмі Озмжбіб гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО, еО гОкжйж СУмОккьСї 
ТіпкСї нікОкУСбСї ебімкСУмі, лТжРйОємьУя кОвиягСбСю ТОгСю (Ф ТОеі її ФмбСТПккя) ОаС 
СТвОкСй, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС кОиПджмь гПТдОбкП ФкімОТкП ліглТжєйУмбС. 

3. КірПккя лТС кОгОккя евСгж кО бпжкПккя екОпкСвС вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, 
язсС ТжкзСбО бОТміУмь йОРкО, ТСаім ОаС лСУиФв, сС є РСвС лТПгйПмСй, УмОкСбжмь аіиьрП 25 
бігУСмзіб бОТмСУмі Озмжбіб гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО, еО гОкжйж СУмОккьСї ТіпкСї 
нікОкУСбСї ебімкСУмі, лТжРйОємьУя СТвОкСй, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС кОиПджмь гПТдОбкП 
ФкімОТкП ліглТжєйУмбС. 
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4. ЗОаСТСкяємьУя гіижмж лТПгйПм вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя е йПмСю ФХжиПккя біг 
лПТПгаОпПкСвС оією УмОммПю лСТягзФ лТжРкяммя ТірПкь лТС бпжкПккя екОпкСвС 
вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя. 

5. ЗкОпкП вСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя, бпжкПкП е лСТФрПккяй лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСвС пОУмжкОйж лПТрСю - пПмбПТмСю оієї УмОммі, йСдП аФмж бжекОкП УФгСй 
кПгіРУкжй еО лСеСбСй гПТдОбкСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО ОаС СТвОкФ, гС УнПТж 
ФлТОбиіккя язСвС кОиПджмь гПТдОбкП ФкімОТкП ліглТжєйУмбС. 

6. КірПккя лТС кОгОккя евСгж кО бпжкПккя екОпкСвС вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, 
сСгС бпжкПккя язСвС є еОікмПТПУСбОкіУмь, йОє лТжРйОмжУя еО лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж 
оією УмОммПю. 

Стаття 74. Державне комерційне підприємство 
1. ДПТдОбкП зСйПТоіРкП ліглТжєйУмбС є УФа'єзмСй ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, гіє 

кО СУкСбі УмОмФмФ ОаС йСгПиькСвС УмОмФмФ і кПУП біглСбігОиькіУмь еО кОУиігзж УбСєї 
гіяиькСУмі ФУій кОиПдкжй РСйФ кО лТОбі вСУлСгОТУьзСвС бігОккя йОРкСй евігкС е ожй 
КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж, лТжРкямжйж біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ. 

2. ЖОРкС гПТдОбкСвС зСйПТоіРкСвС ліглТжєйУмбО еОзТілиюємьУя еО кжй кО лТОбі 
вСУлСгОТУьзСвС бігОккя. 

3. ЛмОмФмкжР зОлімОи гПТдОбкСвС зСйПТоіРкСвС ліглТжєйУмбО ФмбСТюємьУя 
ФлСбкСбОдПкжй СТвОкСй, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС бСкС кОиПджмь. КСейіТ УмОмФмкСвС 
зОлімОиФ гПТдОбкСвС зСйПТоіРкСвС ліглТжєйУмбО бУмОкСбиюємьУя еОекОпПкжй 
ФлСбкСбОдПкжй СТвОкСй. 

ЛмОмФмкжР зОлімОи гПТдОбкСвС зСйПТоіРкСвС ліглТжєйУмбО лігиявОє УлиОмі гС 
еОзікпПккя лПТрСвС ТСзФ е гкя гПТдОбкСї ТПєУмТОоії мОзСвС ліглТжєйУмбО. 

4. НОУмжкФ пПмбПТмФ бжзиюпПкС. 
5. ДПТдОбО мО СТвОк, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС бХСгжмь гПТдОбкП зСйПТоіРкП 

ліглТжєйУмбС, кП кПУФмь біглСбігОиькСУмі еО РСвС еСаСб'яеОккяйж, зТій бжлОгзіб, 
лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж. 

6. Зажмзж, еОбгОкі гПТдОбкСйФ зСйПТоіРкСйФ ліглТжєйУмбФ бкОУиігСз бжзСкОккя 
ТірПкь СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж пж СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, язі аФиС бжекОкС 
УФгСй кПзСкУмжмФоіРкжйж ОаС кПгіРУкжйж, лігиявОюмь бігрзСгФбОккю еОекОпПкжйж 
СТвОкОйж гСаТСбіиькС ОаС еО ТірПккяй УФгФ. 

7. ДПТдОбкП ФкімОТкП зСйПТоіРкП ліглТжєйУмбС йСдП аФмж лПТПмбСТПкП Ф гПТдОбкП 
ОзоіСкПТкП мСбОТжУмбС, 100 бігУСмзіб ОзоіР язСвС кОиПдОмь гПТдОбі, Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

Стаття 75. Особливості господарської діяльності державних комерційних 
підприємств 

1. ДПТдОбкП зСйПТоіРкП ліглТжєйУмбС еСаСб'яеОкП лТжРйОмж мО бжзСкФбОмж 
гСбПгПкі гС кьСвС б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ гПТдОбкі еОйСбиПккя, 
бТОХСбФбОмж їХ лТж нСТйФбОккі бжТСакжпСї лТСвТОйж, бжекОпПккі лПТУлПзмжб УбСвС 
ПзСкСйіпкСвС і УСоіОиькСвС ТСебжмзФ мО бжаСТі зСкмТОвПкміб, О мОзСд УзиОгОмж і бжзСкФбОмж 
ТіпкжР мО е лСзбОТмОиькСю ТСеажбзСю нікОкУСбжР лиОк кО зСдПк кОУмФлкжР Тіз. 

Абжап дртгзй взийюрело. 
ДПТдОбкП ліглТжєйУмбС, РСвС гСпіТкі ліглТжєйУмбО, О мОзСд ліглТжєйУмбО, 

вСУлСгОТУьзі мСбОТжУмбО, Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі язжХ 50 і аіиьрП бігУСмзіб кОиПджмь 
гПТдОбкСйФ ліглТжєйУмбФ, Са'єгкОккя мОзжХ ліглТжєйУмб, Ф ТОеі егіРУкПккя кжйж 
еОзФлібПиь еО ФйСбж, сС бОТміУмь лТПгйПмО еОзФлібиі гСТібкює ОаС лПТПбжсФє йПді, 
бжекОпПкі пОУмжкСю лПТрСю УмОммі 2 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС лФаиіпкі еОзФлібиі", 
СлТжиюгкююмь кО бПа-лСТмОиі КлСбкСбОдПкСвС СТвОкФ, бжекОпПкСвС ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
лФаиіпкі еОзФлібиі", ебім лТС ФзиОгПккя гСвСбСТФ лТС еОзФлібию мСбОТіб, ТСаім і лСУиФв еО 
зСрмж ліглТжєйУмб мО ікнСТйОоію лТС ейікФ РСвС іУмСмкжХ ФйСб кП ліекірП кід пПТПе Уій 
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гкіб е гкя ФзиОгПккя гСвСбСТФ лТС еОзФлібию ОаС бкПУПккя ейік гС кьСвС. К ебімі 
СаСб'яезСбС еОекОпОюмьУя: кОРйПкФбОккя, зіиьзіУмь мСбОТФ мО йіУоП РСвС лСУмОбзж, бжг 
ТСаім і йіУоП їХ бжзСкОккя ОаС бжг лСУиФв і йіУоП їХ кОгОккя, ікнСТйОоія лТС мПХкіпкі мО 
язіУкі ХОТОзмПТжУмжзж мСбОТіб, ТСаім і лСУиФв, кОРйПкФбОккя і йіУоПекОХСгдПккя 
лСУмОпОиькжзО, бжзСкОбоя ТСаім і кОгОбОпО лСУиФв, е язжй ФзиОгПкС гСвСбіТ, оікО еО 
Сгжкжою мСбОТФ, ТСаім і лСУиФв мО УФйО, бжекОпПкО б гСвСбСТі, гОмО ФзиОгПккя гСвСбСТФ, 
УмТСз лСУмОбзж мСбОТіб, бжзСкОккя ТСаім і кОгОккя лСУиФв мСсС. 

2. ИУкСбкжй лиОкСбжй гСзФйПкмСй гПТдОбкСвС зСйПТоіРкСвС ліглТжєйУмбО є 
нікОкУСбжР лиОк, біглСбігкС гС язСвС ліглТжєйУмбС СмТжйФє гСХСгж і егіРУкює бжгОмзж, 
бжекОпОє СаУяв мО УлТяйФбОккя зСрміб гия бжзСкОккя УбСїХ нФкзоіР лТСмявСй ТСзФ 
біглСбігкС гС ФУмОкСбпжХ гСзФйПкміб. 

ЛікОкУСбжР лиОк лігиявОє еОмбПТгдПккю гС 1 бПТПУкя ТСзФ, сС лПТПгФє лиОкСбСйФ, 
язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй: 

 ліглТжєйУмб, сС є УФа'єзмОйж лТжТСгкжХ йСкСлСиіР, мО ліглТжєйУмб, лиОкСбжР 
ТСеТОХФкзСбжР СаУяв пжУмСвС лТжаФмзФ язжХ лПТПбжсФє 50 йіиьРСкіб вТжбПкь, - 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж; 

 ікржХ ліглТжєйУмб - СТвОкОйж, гС УнПТж ФлТОбиіккя язжХ бСкж кОиПдОмь. 
ЙіглТжєйУмбО ПиПзмТСПкПТвПмжзж, иіоПкеСбОкО гіяиькіУмь язжХ ТПвФиюємьУя рияХСй 

еОмбПТгдПккя кОоіСкОиькСю зСйіУією, сС егіРУкює гПТдОбкП ТПвФиюбОккя Ф УнПТі 
ПкПТвПмжзж, УзиОгОюмь нікОкУСбі лиОкж е ФТОХФбОккяй еОмбПТгдПкСї оією зСйіУією 
УмТФзмФТж мОТжніб кО ПиПзмТжпкФ мО мПлиСбФ ПкПТвію. ЛікОкУСбі лиОкж мОзжХ ліглТжєйУмб 
лігиявОюмь еОмбПТгдПккю гС 31 вТФгкя ТСзФ, сС лПТПгФє лиОкСбСйФ. 

ЗО кПУбСєпОУкП лСгОккя кО ТСевияг, лСвСгдПккя ОаС еОмбПТгдПккя ТіпкСвС 
нікОкУСбСвС лиОкФ мО ебімФ лТС РСвС бжзСкОккя лСУОгСбі СУСаж гПТдОбкСвС зСйПТоіРкСвС 
ліглТжєйУмбО кПУФмь ОгйікіУмТОмжбкФ біглСбігОиькіУмь, ФУмОкСбиПкФ еОзСкСй. 

3. ИТвОкж, гС УнПТж ФлТОбиіккя язжХ бХСгямь гПТдОбкі зСйПТоіРкі ліглТжєйУмбО, 
кОгОюмь оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі 
ПзСкСйіпкСвС ТСебжмзФ, гС 1 бПТПУкя ТСзФ, сС лПТПгФє лиОкСбОкСйФ, ебПгПкі лСзОекжзж 
нікОкУСбжХ лиОкіб мО нікОкУСбі лиОкж Ф ТСеТіеі СзТПйжХ гПТдОбкжХ зСйПТоіРкжХ 
ліглТжєйУмб, язі бХСгямь гС УнПТж їХ ФлТОбиіккя. 

4. ЛСТйО мО йПмСгжпкі ТПзСйПкгОоії лС ТСеТСаоі нікОкУСбСвС лиОкФ еОмбПТгдФюмьУя 
оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя гПТдОбкСї лСиімжзж Ф 
УнПТі ПзСкСйіпкСвС ТСебжмзФ. 

5. ДПТдОбкП зСйПТоіРкП ліглТжєйУмбС кП йОє лТОбО аПеСлиОмкС лПТПгОбОмж 
кОиПдкП РСйФ йОРкС ікржй юТжгжпкжй СУСаОй пж вТСйОгякОй, зТій бжлОгзіб, 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. ВігпФдФбОмж йОРкСбі Са'єзмж, сС кОиПдОмь гС СУкСбкжХ нСкгіб, 
гПТдОбкП зСйПТоіРкП ліглТжєйУмбС йОє лТОбС ижрП еО лСлПТПгкьСю евСгСю СТвОкФ, гС 
УнПТж ФлТОбиіккя язСвС бСкС кОиПджмь, і ижрП кО зСкзФТПкмкжХ еОУОгОХ, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС еОзСкСй. КСелСТягдОмжУя б ікржР УлСУіа йОРкСй, сС кОиПджмь гС СУкСбкжХ 
нСкгіб, гПТдОбкП зСйПТоіРкП ліглТжєйУмбС йОє лТОбС ижрП Ф йПдОХ лСбкСбОдПкь мО Ф 
УлСУіа, сС лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж. 

ВігпФдПккя кПТФХСйСвС йОРкО, О мОзСд лСбімТякжХ і йСТУьзжХ УФгПк, УФгПк 
бкФмТіркьСвС лиОбОккя мО ТФХСйСвС УзиОгФ еОиіекжпкСвС мТОкУлСТмФ егіРУкюємьУя еО 
ФйСбж гСгОмзСбСвС лСвСгдПккя б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ е ЛСкгСй гПТдОбкСвС йОРкО 
КзТОїкж, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

ЛСкг гПТдОбкСвС йОРкО КзТОїкж бжУмФлОє СТвОкіеОмСТСй лТСгОдФ кПТФХСйСвС йОРкО 
б лСТягзФ, сС бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

6. КСрмж, СгПТдОкі біг лТСгОдФ йОРкСбжХ Са'єзміб, сС кОиПдОмь гС СУкСбкжХ нСкгіб 
гПТдОбкСвС зСйПТоіРкСвС ліглТжєйУмбО, бжзСТжУмСбФюмьУя біглСбігкС гС еОмбПТгдПкСвС 
нікОкУСбСвС лиОкФ, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй. 
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КСрмж, СгПТдОкі біг лТСгОдФ кПТФХСйСвС йОРкО, еО бжТОХФбОккяй аОиОкУСбСї 
(еОижрзСбСї) бОТмСУмі мОзСвС йОРкО, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй, еОТОХСбФюмьУя гС 
еОвОиькСвС нСкгФ ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж. 

7. ЛлжУОккя е аОиОкУФ кП лСбкіУмю ОйСТмжеСбОкжХ СУкСбкжХ нСкгіб, О мОзСд 
лТжУзСТПкО ОйСТмжеОоія СУкСбкжХ нСкгіб гПТдОбкСвС зСйПТоіРкСвС ліглТжєйУмбО йСдФмь 
лТСбСгжмжУя ижрП еО евСгСю СТвОкФ, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС бХСгжмь гОкП 
ліглТжєйУмбС. 

8. ДПТдОбкі зСйПТоіРкі ліглТжєйУмбО ФмбСТююмь еО ТОХФкСз лТжаФмзФ (гСХСгФ) 
УлПоіОиькі (оіиьСбі) нСкгж, лТжекОпПкі гия лСзТжммя бжмТОм, лСб'яеОкжХ е їХ гіяиькіУмю: 

 ОйСТмжеОоіРкжР нСкг; 

 нСкг ТСебжмзФ бжТСакжомбО; 
 нСкг УлСджбОккя (СлиОмж лТОоі); 

 ТПеПТбкжР нСкг; 

 ікрі нСкгж, лПТПгаОпПкі УмОмФмСй ліглТжєйУмбО. 
ЙСТягСз бжзСТжУмОккя ожХ нСкгіб бжекОпОємьУя біглСбігкС гС еОмбПТгдПкСвС 

нікОкУСбСвС лиОкФ. 
9. КСелСгіи лТжаФмзФ (гСХСгФ) гПТдОбкжХ зСйПТоіРкжХ ліглТжєйУмб егіРУкюємьУя 

біглСбігкС гС еОмбПТгдПкСвС нікОкУСбСвС лиОкФ е ФТОХФбОккяй бжйСв оьСвС КСгПзУФ мО 
ікржХ еОзСкіб. 

10. В нікОкУСбСйФ лиОкі еОмбПТгдФюмьУя УФйж зСрміб, язі кОлТОбияюмьУя гПТдОбі яз 
биОУкжзФ і еОТОХСбФюмьУя гС ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж. 

11. ИТвОкж, гС УнПТж ФлТОбиіккя язжХ бігкСУямьУя гПТдОбкі зСйПТоіРкі 
ліглТжєйУмбО, гС 15 ижлкя ТСзФ, сС лПТПгФє лиОкСбСйФ, кОгОюмь КОаікПмФ ЖікіУмТіб 
КзТОїкж ікнСТйОоію лТС СаУявж лПТПТОХФбОккя лТжаФмзФ гПТдОбкжХ зСйПТоіРкжХ 
ліглТжєйУмб гия їХ бТОХФбОккя лТж нСТйФбОккі гПТдОбкСвС аюгдПмФ. 

12. К ТОеі ейікж зПТібкжзО гПТдОбкСвС зСйПТоіРкСвС ліглТжєйУмбО СаСб'яезСбжй є 
лТСбПгПккя ТПбіеії нікОкУСбС-вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі ліглТжєйУмбО б лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ еОзСкСй. 

13. Ікрі СУСаижбСУмі вСУлСгОТУьзСї мО УСоіОиькСї гіяиькСУмі гПТдОбкжХ зСйПТоіРкжХ 
ліглТжєйУмб бжекОпОюмьУя еОзСкСй. 

Стаття 75
1
. Державне некомерційне підприємство 

1. ДПТдОбкП кПзСйПТоіРкП ліглТжєйУмбС є УФа'єзмСй кПзСйПТоіРкСї вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі, УлТяйСбОкСї кО гСУявкПккя УСоіОиькжХ мО ікржХ ТПеФиьмОміб, язП ФмбСТюємьУя Ф 
УнПТі СХСТСкж егСТСб'я, УСоіОиькіР мО/ОаС вФйОкімОТкіР УнПТОХ аПе йПмж СгПТдОккя 
лТжаФмзФ і гіє кО лігУмОбі УмОмФмФ. 

2. ЖОРкС гПТдОбкСвС кПзСйПТоіРкСвС ліглТжєйУмбО еОзТілиюємьУя еО кжй кО лТОбі 
СлПТОмжбкСвС ФлТОбиіккя. 

3. ИТвОк гПТдОбкСї биОгж, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС бХСгжмь гПТдОбкП 
кПзСйПТоіРкП ліглТжєйУмбС, кП кПУП біглСбігОиькСУмі еО РСвС еСаСб'яеОккяйж, зТій 
бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж. 

Стаття 75
2
. Особливості господарської діяльності державних некомерційних 

підприємств 
1. ДПТдОбкП кПзСйПТоіРкП ліглТжєйУмбС еСаСб'яеОкП лТжРйОмж мО бжзСкФбОмж 

гСбПгПкі Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ гПТдОбкі еОйСбиПккя, бТОХСбФбОмж їХ 
лТж нСТйФбОккі бжТСакжпСї лТСвТОйж, бжекОпПккі лПТУлПзмжб УбСвС ПзСкСйіпкСвС і 
УСоіОиькСвС ТСебжмзФ мО бжаСТі зСкмТОвПкміб, О мОзСд УзиОгОмж і бжзСкФбОмж ТіпкжР мО е 
лСзбОТмОиькСю ТСеажбзСю нікОкУСбжР лиОк кО зСдПк кОУмФлкжР Тіз. 

ДПТдОбкП кПзСйПТоіРкП ліглТжєйУмбС егіРУкює УбСю гіяиькіУмь біглСбігкС гС: 
 бжТСакжпжХ еОбгОкь, бжекОпПкжХ СТвОкСй, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС бСкС 

бХСгжмь; 
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 УОйСУміРкС бУмОкСбиПкжХ еОбгОкь евігкС е ФзиОгПкжйж гСвСбСТОйж сСгС 
кОгОккя біглСбігкжХ лСУиФв; 

 гПТдОбкжХ еОйСбиПкь. 
2. ИУкСбкжй лиОкСбжй гСзФйПкмСй гПТдОбкСвС кПзСйПТоіРкСвС ліглТжєйУмбО є 

нікОкУСбжР лиОк, біглСбігкС гС язСвС ліглТжєйУмбС СмТжйФє гСХСгж і егіРУкює бжгОмзж, 
бжекОпОє СаУяв мО УлТяйФбОккя зСрміб гия бжзСкОккя УбСїХ нФкзоіР лТСмявСй ТСзФ 
біглСбігкС гС ФУмОкСбпжХ гСзФйПкміб. 

ЛікОкУСбжР лиОк лігиявОє еОмбПТгдПккю гС 1 бПТПУкя ТСзФ, сС лПТПгФє лиОкСбСйФ, 
язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй, СТвОкОйж, гС УнПТж ФлТОбиіккя язжХ бХСгямь гПТдОбкі 
кПзСйПТоіРкі ліглТжєйУмбО. 

ЗО кПУбСєпОУкП лСгОккя кО ТСевияг, лСвСгдПккя ОаС еОмбПТгдПккя ТіпкСвС 
нікОкУСбСвС лиОкФ мО ебімФ лТС РСвС бжзСкОккя лСУОгСбі СУСаж гПТдОбкСвС 
кПзСйПТоіРкСвС ліглТжєйУмбО кПУФмь ОгйікіУмТОмжбкФ біглСбігОиькіУмь, ФУмОкСбиПкФ 
еОзСкСй. 

3. ИТвОкж, гС УнПТж ФлТОбиіккя язжХ бХСгямь гПТдОбкі кПзСйПТоіРкі ліглТжєйУмбО, 
кОгОюмь оПкмТОиькСйФ СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі 
ПзСкСйіпкСвС ТСебжмзФ, гС 1 бПТПУкя ТСзФ, сС лПТПгФє лиОкСбОкСйФ, ебПгПкі лСзОекжзж 
нікОкУСбжХ лиОкіб мО нікОкУСбі лиОкж Ф ТСеТіеі СзТПйжХ гПТдОбкжХ кПзСйПТоіРкжХ 
ліглТжєйУмб, язі бХСгямь гС УнПТж їХ ФлТОбиіккя. 

4. ЛСТйО мО йПмСгжпкі ТПзСйПкгОоії сСгС ТСеТСаиПккя нікОкУСбСвС лиОкФ 
еОмбПТгдФюмьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя 
гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі ПзСкСйіпкСвС ТСебжмзФ. 

5. ДПТдОбкП кПзСйПТоіРкП ліглТжєйУмбС кП йОє лТОбО аПеСлиОмкС лПТПгОбОмж 
кОиПдкП РСйФ йОРкС ікржй юТжгжпкжй пж ніежпкжй СУСаОй, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ 
еОзСкСй. ВігпФдФбОмж йОРкСбі Са'єзмж, сС кОиПдОмь гС СУкСбкжХ нСкгіб, гПТдОбкП 
кПзСйПТоіРкП ліглТжєйУмбС йОє лТОбС ижрП еО лСлПТПгкьСю евСгСю СТвОкФ, гС УнПТж 
ФлТОбиіккя язСвС бСкС кОиПджмь, і ижрП кО зСкзФТПкмкжХ еОУОгОХ, язсС ікрП кП 
бУмОкСбиПкС еОзСкСй. КСелСТягдОмжУя б ікржР УлСУіа йОРкСй, сС кОиПджмь гС СУкСбкжХ 
нСкгіб, гПТдОбкП кПзСйПТоіРкП ліглТжєйУмбС йОє лТОбС ижрП Ф йПдОХ лСбкСбОдПкь мО Ф 
УлСУіа, сС лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж. ВігпФдПккя кПТФХСйСвС йОРкО 
(Ф мСйФ пжУиі оіиіУкжХ йОРкСбжХ зСйлиПзУіб) егіРУкюємьУя еО ФйСбж гСгОмзСбСвС 
лСвСгдПккя б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ е ЛСкгСй гПТдОбкСвС йОРкО КзТОїкж, зТій бжлОгзіб, 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. ЛСкг гПТдОбкСвС йОРкО КзТОїкж бжУмФлОє СТвОкіеОмСТСй лТСгОдФ 
кПТФХСйСвС йОРкО б лСТягзФ, сС бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

6. КСрмж, СгПТдОкі біг лТСгОдФ йОРкСбжХ Са'єзміб, сС кОиПдОмь гС СУкСбкжХ нСкгіб 
гПТдОбкСвС кПзСйПТоіРкСвС ліглТжєйУмбО, бжзСТжУмСбФюмьУя біглСбігкС гС 
еОмбПТгдПкСвС нікОкУСбСвС лиОкФ, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй. 

КСрмж, СгПТдОкі біг лТСгОдФ кПТФХСйСвС йОРкО, еО бжТОХФбОккяй аОиОкУСбСї 
(еОижрзСбСї) бОТмСУмі мОзСвС йОРкО, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй, еОТОХСбФюмьУя гС 
еОвОиькСвС нСкгФ ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж. 

7. ЛлжУОккя е аОиОкУФ кП лСбкіУмю ОйСТмжеСбОкжХ СУкСбкжХ нСкгіб, О мОзСд 
лТжУзСТПкО ОйСТмжеОоія СУкСбкжХ нСкгіб гПТдОбкСвС кПзСйПТоіРкСвС ліглТжєйУмбО 
йСдФмь лТСбСгжмжУя ижрП еО евСгСю СТвОкФ, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС бХСгжмь гОкП 
ліглТжєйУмбС. 

8. ДдПТПиОйж нСТйФбОккя йОРкО гПТдОбкСвС кПзСйПТоіРкСвС ліглТжєйУмбО є: 

 гПТдОбкП йОРкС, лПТПгОкП ліглТжєйУмбФ кО лТОбі СлПТОмжбкСвС ФлТОбиіккя; 

 зСрмж мО ікрП йОРкС, СгПТдОкі біг ТПОиіеОоії лТСгФзоії (ТСаім, лСУиФв) 
ліглТжєйУмбО; 

 оіиьСбі зСрмж, бжгіиПкі е ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж; 

 аОкзібУьзі зТПгжмж; 
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 пОУмжкО гСХСгіб ліглТжєйУмбО, СгПТдОкжХ кжй еО ТПеФиьмОмОйж вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі, лПТПгаОпПкСї УмОмФмСй; 

 ікрі гдПТПиО, кП еОаСТСкПкі еОзСкСй. 
ЙСТягСз бжзСТжУмОккя зСрміб, еОекОпПкжХ Ф оіР пОУмжкі, бжекОпОємьУя біглСбігкС гС 

еОмбПТгдПкСвС нікОкУСбСвС лиОкФ. 
9. ЗОаСТСкяємьУя ТСелСгіи лТжаФмзФ (гСХСгФ) гПТдОбкжХ кПзСйПТоіРкжХ 

ліглТжєйУмб. 
10. К ТОеі ейікж зПТібкжзО гПТдОбкСвС кПзСйПТоіРкСвС ліглТжєйУмбО СаСб'яезСбжй є 

лТСбПгПккя ТПбіеії нікОкУСбС-вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі ліглТжєйУмбО б лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ еОзСкСй. 

11. Ікрі СУСаижбСУмі гіяиькСУмі гПТдОбкжХ кПзСйПТоіРкжХ ліглТжєйУмб 
бжекОпОюмьУя еОзСкСй. 

Стаття 76. Казенне підприємство 
1. КОеПккі ліглТжєйУмбО УмбСТююмьУя Ф вОиФеяХ ПзСкСйізж, б язжХ: 

 еОзСкСй гСебСиПкС егіРУкПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі ижрП гПТдОбкжй 
ліглТжєйУмбОй; 

 СУкСбкжй (лСкОг л'ямгПУям бігУСмзіб) УлСджбОпПй лТСгФзоії (ТСаім, лСУиФв) 
бжУмФлОє гПТдОбО; 

 еО ФйСбОйж вСУлСгОТюбОккя кПйСдижбО біиькО зСкзФТПкоія мСбОТСбжТСакжзіб 
пж УлСджбОпіб; 

 лПТПбОдОюпжй (лСкОг л'ямгПУям бігУСмзіб) є бжТСакжомбС УФУліиькС 
кПСаХігкСї лТСгФзоії (ТСаім, лСУиФв), язП еО УбСїйж ФйСбОйж і ХОТОзмПТСй 
лСмТПа, сС кжй еОгСбСиькяюмьУя, яз лТОбжиС, кП йСдП аФмж ТПкмОаПиькжй; 

 лТжбОмжеОоію йОРкСбжХ зСйлиПзУіб гПТдОбкжХ ліглТжєйУмб еОаСТСкПкС 
еОзСкСй; 

 абжап сьокзй взийюрело. 
2. КОеПккП ліглТжєйУмбС УмбСТюємьУя еО ТірПккяй КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж. К 

ТірПккі лТС УмбСТПккя зОеПккСвС ліглТжєйУмбО бжекОпОюмьУя СаУяв і ХОТОзмПТ СУкСбкСї 
гіяиькСУмі ліглТжєйУмбО, О мОзСд СТвОк, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС бХСгжмь ліглТжєйУмбС, 
сС УмбСТюємьУя. КПСТвОкіеОоія і иізбігОоія зОеПккСвС ліглТжєйУмбО лТСбСгямьУя 
біглСбігкС гС бжйСв оьСвС КСгПзУФ еО ТірПккяй СТвОкФ, гС зСйлПмПкоії язСвС кОиПджмь 
УмбСТПккя гОкСвС ліглТжєйУмбО. 

3. ЖОРкС зОеПккСвС ліглТжєйУмбО еОзТілиюємьУя еО кжй кО лТОбі СлПТОмжбкСвС 
ФлТОбиіккя. 

4. КОеПккП ліглТжєйУмбС є юТжгжпкСю СУСаСю, йОє біглСбігкі ТОХФкзж б ФУмОкСбОХ 
гПТдОбкСвС аОкзФ, лПпОмзФ іе УбСїй кОРйПкФбОккяй. 

5. ИТвОк, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС бХСгжмь зОеПккП ліглТжєйУмбС, еОмбПТгдФє 
УмОмФм ліглТжєйУмбО, лТжекОпОє РСвС зПТібкжзО, гОє гСебіи кО егіРУкПккя зОеПккжй 
ліглТжєйУмбСй вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, бжекОпОє бжгж лТСгФзоії (ТСаім, лСУиФв), кО 
бжТСакжомбС мО ТПОиіеОоію язСї лСржТюємьУя еОекОпПкжР гСебіи. 

6. ЗОРйПкФбОккя зОеПккСвС ліглТжєйУмбО лСбжккС йіУмжмж УиСбО "зОеПккП 
ліглТжєйУмбС". 

Стаття 77. Особливості господарської діяльності казенних підприємств 
1. КОеПккП ліглТжєйУмбС егіРУкює вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь біглСбігкС гС 

бжТСакжпжХ еОбгОкь СТвОкФ, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС бСкС бХСгжмь. 
2. КОеПккП ліглТжєйУмбС УОйСУміРкС СТвОкіеСбФє бжТСакжомбС лТСгФзоії (ТСаім, 

лСУиФв) і ТПОиіеФє її еО оікОйж (мОТжнОйж), сС бжекОпОюмьУя б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй. 

Абжап дртгзй взийюрело. 
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КОеПккП зСйПТоіРкП ліглТжєйУмбС, РСвС гСпіТкі ліглТжєйУмбО, О мОзСд ліглТжєйУмбО, 
вСУлСгОТУьзі мСбОТжУмбО, Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі язжХ 50 і аіиьрП бігУСмзіб кОиПджмь 
зОеПккСйФ зСйПТоіРкСйФ ліглТжєйУмбФ, Ф ТОеі егіРУкПккя кжйж еОзФлібПиь мО еО ФйСбж, сС 
бОТміУмь лТПгйПмО еОзФлібиі гСТібкює ОаС лПТПбжсФє йПді, бжекОпПкі пОУмжкСю лПТрСю 
УмОммі 2 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС лФаиіпкі еОзФлібиі", СлТжиюгкююмь кО бПа-лСТмОиі 
КлСбкСбОдПкСвС СТвОкФ, бжекОпПкСвС ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС лФаиіпкі еОзФлібиі", ебім лТС 
ФзиОгПккя гСвСбСТФ лТС еОзФлібию мСбОТіб, ТСаім і лСУиФв еО зСрмж ліглТжєйУмб мО 
ікнСТйОоію лТС ейікФ РСвС іУмСмкжХ ФйСб кП ліекірП кід пПТПе Уій гкіб е гкя ФзиОгПккя 
гСвСбСТФ лТС еОзФлібию ОаС бкПУПккя ейік гС кьСвС. К ебімі СаСб'яезСбС еОекОпОюмьУя: 
кОРйПкФбОккя, зіиьзіУмь мСбОТФ мО йіУоП РСвС лСУмОбзж, бжг ТСаім і йіУоП їХ бжзСкОккя ОаС 
бжг лСУиФв і йіУоП їХ кОгОккя, ікнСТйОоія лТС мПХкіпкі мО язіУкі ХОТОзмПТжУмжзж мСбОТіб, 
ТСаім і лСУиФв, кОРйПкФбОккя і йіУоПекОХСгдПккя лСУмОпОиькжзО, бжзСкОбоя ТСаім і 
кОгОбОпО лСУиФв, е язжй ФзиОгПкС гСвСбіТ, оікО еО Сгжкжою мСбОТФ, ТСаім і лСУиФв мО УФйО, 
бжекОпПкО б гСвСбСТі, гОмО ФзиОгПккя гСвСбСТФ, УмТСз лСУмОбзж мСбОТіб, бжзСкОккя ТСаім і 
кОгОккя лСУиФв мСсС. 

3. ИТвОк, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС бХСгжмь зОеПккП ліглТжєйУмбС, егіРУкює 
зСкмТСиь еО бжзСТжУмОккяй мО еаПТПдПккяй кОиПдкСвС ліглТжєйУмбФ йОРкО, і йОє лТОбС 
бжиФпжмж Ф зОеПккСвС ліглТжєйУмбО йОРкС, язП кП бжзСТжУмСбФємьУя ОаС бжзСТжУмСбФємьУя 
кП еО лТжекОпПккяй, мО ТСелСТягжмжУя кжй Ф йПдОХ УбСїХ лСбкСбОдПкь. 

4. КОеПккП ліглТжєйУмбС кП йОє лТОбО бігпФдФбОмж ОаС ікржй УлСУСаСй 
ТСелСТягдОмжУя еОзТілиПкжй еО кжй йОРкСй, сС кОиПджмь гС СУкСбкжХ нСкгіб, аПе 
лСлПТПгкьСї евСгж СТвОкФ, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС бСкС бХСгжмь. 

ВігпФдПккя кПТФХСйСвС йОРкО, О мОзСд лСбімТякжХ і йСТУьзжХ УФгПк, УФгПк 
бкФмТіркьСвС лиОбОккя мО ТФХСйСвС УзиОгФ еОиіекжпкСвС мТОкУлСТмФ егіРУкюємьУя еО 
ФйСбж гСгОмзСбСвС лСвСгдПккя б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ е ЛСкгСй гПТдОбкСвС йОРкО 
КзТОїкж, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

ЛСкг гПТдОбкСвС йОРкО КзТОїкж бжУмФлОє СТвОкіеОмСТСй лТСгОдФ кПТФХСйСвС йОРкО 
б лСТягзФ, сС бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

5. ДдПТПиОйж нСТйФбОккя йОРкО зОеПккСвС ліглТжєйУмбО є: 
 гПТдОбкП йОРкС, лПТПгОкП ліглТжєйУмбФ біглСбігкС гС ТірПккя лТС РСвС 

УмбСТПккя; 
 зСрмж мО ікрП йОРкС, СгПТдОкі біг ТПОиіеОоії лТСгФзоії (ТСаім, лСУиФв) 

ліглТжєйУмбО; 
 оіиьСбі зСрмж, бжгіиПкі е ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж; 
 зТПгжмж аОкзіб; 

 пОУмжкО гСХСгіб ліглТжєйУмбО, СгПТдОкжХ кжй еО ТПеФиьмОмОйж вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі, лПТПгаОпПкО УмОмФмСй; 

 ікрі гдПТПиО, кП еОаСТСкПкі еОзСкСй. 
6. КОеПккП ліглТжєйУмбС СгПТдФє зТПгжмж гия бжзСкОккя УмОмФмкжХ еОбгОкь ліг 

вОТОкмію СТвОкФ, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС бХСгжмь ліглТжєйУмбС. 
7. КОеПккП ліглТжєйУмбС біглСбігОє еО УбСїйж еСаСб'яеОккяйж ижрП зСрмОйж, сС 

лПТПаФбОюмь Ф РСвС ТСелСТягдПккі. К ТОеі кПгСУмОмкСУмі еОекОпПкжХ зСрміб гПТдОбО, б 
СУСаі СТвОкФ, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС бХСгжмь ліглТжєйУмбС, кПУП лСбкФ УФаУжгіОТкФ 
біглСбігОиькіУмь еО еСаСб'яеОккяйж зОеПккСвС ліглТжєйУмбО. 

8. ЙСТягСз ТСелСгіиФ мО бжзСТжУмОккя лТжаФмзФ (гСХСгФ) зОеПккСвС ліглТжєйУмбО 
бжекОпОємьУя нікОкУСбжй лиОкСй, язжР еОмбПТгдФємьУя Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ УмОммПю 
75 оьСвС КСгПзУФ гия гПТдОбкжХ зСйПТоіРкжХ ліглТжєйУмб. 

9. Ікрі СУСаижбСУмі вСУлСгОТУьзСї мО УСоіОиькСї гіяиькСУмі зОеПккжХ ліглТжєйУмб 
бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй, еОзСкСй лТС гПТдОбкі ліглТжєйУмбО мО ікржйж 
еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж. 
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Стаття 78. Комунальні унітарні підприємства 
1. КСйФкОиькП ФкімОТкП ліглТжєйУмбС ФмбСТюємьУя зСйлПмПкмкжй СТвОкСй йіУоПбСвС 

УОйСбТягФбОккя б ТСелСТягпСйФ лСТягзФ кО аОеі бігСзТПйиПкСї пОУмжкж зСйФкОиькСї 
биОУкСУмі і бХСгжмь гС УнПТж РСвС ФлТОбиіккя. 

2. ИТвОк, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС бХСгжмь зСйФкОиькП ФкімОТкП ліглТжєйУмбС, є 
лТПгУмОбкжзСй биОУкжзО - біглСбігкСї мПТжмСТіОиькСї вТСйОгж і бжзСкФє РСвС нФкзоії Ф 
йПдОХ, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж. 

3. ЖОРкС зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО лПТПаФбОє Ф зСйФкОиькіР биОУкСУмі і 
еОзТілиюємьУя еО мОзжй ліглТжєйУмбСй кО лТОбі вСУлСгОТУьзСвС бігОккя (зСйФкОиькП 
зСйПТоіРкП ліглТжєйУмбС) ОаС кО лТОбі СлПТОмжбкСвС ФлТОбиіккя (зСйФкОиькП 
кПзСйПТоіРкП ліглТжєйУмбС). 

4. ЛмОмФмкжР зОлімОи зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО ФмбСТюємьУя СТвОкСй, 
гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС бСкС кОиПджмь. КСейіТ УмОмФмкСвС зОлімОиФ зСйФкОиькСвС 
ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО бжекОпОємьУя біглСбігкСю йіУоПбСю ТОгСю. 

ЛмОмФмкжР зОлімОи зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО лігиявОє УлиОмі гС 
еОзікпПккя лПТрСвС ТСзФ е гкя гПТдОбкСї ТПєУмТОоії мОзСвС ліглТжєйУмбО. 

5. ЗОРйПкФбОккя зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО лСбжккС йіУмжмж УиСбО 
"зСйФкОиькП ліглТжєйУмбС" мО бзОеібзФ кО СТвОк йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, гС УнПТж 
ФлТОбиіккя язСвС бХСгжмь гОкП ліглТжєйУмбС. 

6. КСйФкОиькП ФкімОТкП ліглТжєйУмбС кП кПУП біглСбігОиькСУмі еО еСаСб'яеОккяйж 
биОУкжзО мО СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС бСкС бХСгжмь. 

7. ИТвОкОйж ФлТОбиіккя зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО є: 
зПТібкжз ліглТжєйУмбО, язжР лТжекОпОємьУя (СажТОємьУя) СТвОкСй, гС УнПТж 

ФлТОбиіккя язСвС кОиПджмь ліглТжєйУмбС, ОаС кОвиягСбСю ТОгСю оьСвС ліглТжєйУмбО (Ф 
ТОеі її ФмбСТПккя) і є лігебімкжй СТвОкФ, язжР РСвС лТжекОпжб (СаТОб); 

кОвиягСбО ТОгО ліглТжєйУмбО (Ф ТОеі її ФмбСТПккя), язО б йПдОХ зСйлПмПкоії, 
бжекОпПкСї УмОмФмСй ліглТжєйУмбО мО еОзСкСй, зСкмТСиює і УлТяйСбФє гіяиькіУмь 
зПТібкжзО ліглТжєйУмбО. 

ЗОвиягСбО ТОгО зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО ФмбСТюємьУя еО ТірПккяй 
СТвОкФ, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС кОиПджмь зСйФкОиькП ФкімОТкП ліглТжєйУмбС. КТжмПТії, 
біглСбігкС гС язжХ ФмбСТПккя кОвиягСбСї ТОгж зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО є 
СаСб'яезСбжй, О мОзСд лСТягСз ФмбСТПккя, СТвОкіеОоії гіяиькСУмі мО иізбігОоії кОвиягСбСї 
ТОгж мО її зСйімПміб, лСТягСз лТжекОпПккя пиПкіб кОвиягСбСї ТОгж еОмбПТгдФюмьУя 
ТірПккяй біглСбігкСї йіУоПбСї ТОгж. 

8. КіпкО нікОкУСбО ебімкіУмь зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО йСдП лігиявОмж 
СаСб'яезСбіР лПТПбіТоі кПеОиПдкжй ОФгжмСТСй б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ТірПккяй 
біглСбігкСї йіУоПбСї ТОгж. КТжмПТії бігаСТФ кПеОиПдкСвС ОФгжмСТО мО зТжмПТії бігкПУПккя 
зСйФкОиькжХ ФкімОТкжХ ліглТжєйУмб гС мОзжХ, нікОкУСбО ебімкіУмь язжХ лігиявОє 
СаСб'яезСбіР лПТПбіТоі кПеОиПдкжй ОФгжмСТСй, бУмОкСбиююмьУя ТірПккяй біглСбігкСї 
йіУоПбСї ТОгж. 

КСйФкОиькП ФкімОТкП ліглТжєйУмбС СлТжиюгкює ікнСТйОоію лТС УбСю гіяиькіУмь, 
зТій бжлОгзіб, ФУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, рияХСй ТСейісПккя її кО биОУкіР бПа-УмСТікоі (бПа-
УОРмі) ОаС кО СніоіРкСйФ бПа-УОРмі УФа'єзмО ФлТОбиіккя Са'єзмОйж зСйФкОиькСї биОУкСУмі, сС 
егіРУкює нФкзоії е ФлТОбиіккя ліглТжєйУмбСй, Ф УмТСзж мО б лСТягзФ, бжекОпПкі ТірПккяй 
біглСбігкСї йіУоПбСї ТОгж. ДСУмФл гС мОзжХ бПа-УмСТікСз мО бПа-УОРміб є оіиСгСаСбжй і 
аПеСлиОмкжй. 

ИаСб'яезСбСйФ СлТжиюгкПккю лігиявОє мОзО ікнСТйОоія: 
 оіиі гіяиькСУмі зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО; 

 збОТмОиькО, ТіпкО нікОкУСбО ебімкіУмь зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО 
еО СУмОккі мТж ТСзж, бзиюпОюпж (еО кОябкСУмі) бжгОмзж кО бжзСкОккя 
кПзСйПТоіРкжХ оіиПР гПТдОбкСї лСиімжзж мО гдПТПиО їХ нікОкУФбОккя; 
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 ОФгжмСТУьзі бжУкСбзж сСгС ТіпкСї нікОкУСбСї ебімкСУмі зСйФкОиькСвС 
ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО еО СУмОккі мТж ТСзж, язсС ОФгжм лТСбСгжбУя 
біглСбігкС гС бжйСвж еОзСкФ ОаС еО ТірПккяй кОвиягСбСї ТОгж зСйФкОиькСвС 
ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО (Ф ТОеі її ФмбСТПккя) ОаС УФа'єзмО ФлТОбиіккя Са'єзмОйж 
зСйФкОиькСї биОУкСУмі, сС егіРУкює нФкзоії е ФлТОбиіккя ліглТжєйУмбСй; 

 УмОмФм зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО Ф пжккіР ТПгОзоії, О мОзСд Ф 
ТПгОзоіяХ, сС гіяиж ТОкірП; 

 аіСвТОніпкО гСбігзО (бзиюпОюпж лТСнПУіРкФ ХОТОзмПТжУмжзФ) зПТібкжзО 
зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО (е ФТОХФбОккяй бжйСв еОзСкСгОбУмбО 
лТС еОХжУм лПТУСкОиькжХ гОкжХ); 

 аіСвТОніпкі гСбігзж (бзиюпОюпж лТСнПУіРкі ХОТОзмПТжУмжзж) пиПкіб кОвиягСбСї 
ТОгж (Ф ТОеі її ФмбСТПккя) зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО (е 
ФТОХФбОккяй бжйСв еОзСкСгОбУмбО лТС еОХжУм лПТУСкОиькжХ гОкжХ), лТжкожлж 
їХ гСаСТФ, їХкє пиПкУмбС Ф кОвиягСбжХ ТОгОХ ікржХ УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, О 
мОзСд еОекОпОємьУя, ХмС іе пиПкіб кОвиягСбСї ТОгж зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС 
ліглТжєйУмбО є кПеОиПдкжй; 

 Тіпкі ебімж зПТібкжзО мО кОвиягСбСї ТОгж (Ф ТОеі її ФмбСТПккя) зСйФкОиькСвС 
ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО; 

 УмТФзмФТО, лТжкожлж нСТйФбОккя і ТСейіТ бжкОвСТСгж зПТібкжзО мО пиПкіб 
кОвиягСбСї ТОгж зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО, бзиюпОюпж 
зСйлПкУОоіРкі лОзПмж і гСгОмзСбі аиОвО, язі бСкж СмТжйФюмь (ОаС кО СмТжйОккя 
язжХ йОюмь лТОбС) ліг пОУ бжзСкОккя лСУОгСбжХ СаСб'яезіб, О мОзСд Ф еб'яезФ іе 
ебіиькПккяй; 

 ТірПккя УФа'єзмО ФлТОбиіккя Са'єзмОйж зСйФкОиькСї биОУкСУмі сСгС 
зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО; 

 СлжУ іУмСмкжХ лПТПгаОпФбОкжХ нОзмСТіб ТжежзФ, сС йСдФмь ближкФмж кО 
СлПТОоії мО ТПеФиьмОмж гіяиькСУмі зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО, мО 
еОХСгж сСгС ФлТОбиіккя мОзжйж ТжежзОйж; 

 бігСйСУмі лТС гСвСбСТж, ФпОУкжзСй язжХ є зСйФкОиькП ФкімОТкП ліглТжєйУмбС, 
ікнСТйОоія лТС язі лігиявОє СлТжиюгкПккю біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
бігзТжміУмь бжзСТжУмОккя лФаиіпкжХ зСрміб"; 

 ікнСТйОоія лТС СлПТОоії мО еСаСб'яеОккя зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС 
ліглТжєйУмбО е гПТдОбкжй мО/ОаС йіУоПбжй аюгдПмСй, гПТдОбкжйж мО/ОаС 
йіУоПбжйж ФУмОкСбОйж, ліглТжєйУмбОйж мО СТвОкіеОоіяйж, бзиюпОюпж 
гСвСбіТкі еСаСб'яеОккя зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО (нікОкУСбі мО 
кПнікОкУСбі), сС бжкжзОюмь Ф ТПеФиьмОмі гПТдОбкС-лТжбОмкСвС лОТмкПТУмбО. 

КСйФкОиькП ФкімОТкП ліглТжєйУмбС СлТжиюгкює ТіпкФ нікОкУСбФ ебімкіУмь ТОеСй е 
ОФгжмСТУьзжй бжУкСбзСй сСгС кПї, язсС ОФгжм лТСбСгжбУя біглСбігкС гС бжйСвж еОзСкФ 
ОаС еО ТірПккяй кОвиягСбСї ТОгж зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО (Ф ТОеі її 
ФмбСТПккя) ОаС УФа'єзмО ФлТОбиіккя Са'єзмОйж зСйФкОиькСї биОУкСУмі, сС егіРУкює нФкзоії 
е ФлТОбиіккя ліглТжєйУмбСй гС 30 збімкя ТСзФ, сС кОУмОє еО ебімкжй лПТіСгСй. 

ВіглСбігОиькіУмь еО СлТжиюгкПккя мО гСУмСбіТкіУмь ікнСТйОоії, бжекОпПкСї оією 
УмОммПю, кПУП зПТібкжз зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО біглСбігкС гС еОзСкіб 
КзТОїкж мО ФйСб ФзиОгПкСвС е кжй зСкмТОзмФ. 

9. Зажмзж, еОбгОкі зСйФкОиькСйФ ФкімОТкСйФ ліглТжєйУмбФ бкОУиігСз бжзСкОккя 
ТірПкь СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж пж СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, лігиявОюмь 
бігрзСгФбОккю еОекОпПкжйж СТвОкОйж гСаТСбіиькС ОаС еО ТірПккяй УФгФ. 

10. ИУСаижбСУмі вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі зСйФкОиькжХ ФкімОТкжХ ліглТжєйУмб 
бжекОпОюмьУя біглСбігкС гС бжйСв, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй сСгС гіяиькСУмі 
гПТдОбкжХ зСйПТоіРкжХ ОаС зОеПккжХ ліглТжєйУмб, О мОзСд ікржХ бжйСв, лПТПгаОпПкжХ 
еОзСкСй. 
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Абжап дртгзй взийюрело. 
КСйФкОиькП ФкімОТкП ліглТжєйУмбС, РСвС гСпіТкі ліглТжєйУмбО, О мОзСд 

ліглТжєйУмбО, вСУлСгОТУьзі мСбОТжУмбО, Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі язжХ 50 і аіиьрП бігУСмзіб 
кОиПджмь зСйФкОиькСйФ ліглТжєйУмбФ, Ф ТОеі егіРУкПккя кжйж еОзФлібПиь мО еО ФйСбж, сС 
бОТміУмь лТПгйПмО еОзФлібиі гСТібкює ОаС лПТПбжсФє йПді, бжекОпПкі пОУмжкСю лПТрСю 
УмОммі 2 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС лФаиіпкі еОзФлібиі", СлТжиюгкююмь кО бПа-лСТмОиі 
КлСбкСбОдПкСвС СТвОкФ, бжекОпПкСвС ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС лФаиіпкі еОзФлібиі", ебім лТС 
ФзиОгПккя гСвСбСТФ лТС еОзФлібию мСбОТіб, ТСаім і лСУиФв еО зСрмж ліглТжєйУмб мО 
ікнСТйОоію лТС ейікФ РСвС іУмСмкжХ ФйСб кП ліекірП кід пПТПе Уій гкіб е гкя ФзиОгПккя 
гСвСбСТФ лТС еОзФлібию ОаС бкПУПккя ейік гС кьСвС. К ебімі СаСб'яезСбС еОекОпОюмьУя: 
кОРйПкФбОккя, зіиьзіУмь мСбОТФ мО йіУоП РСвС лСУмОбзж, бжг ТСаім і йіУоП їХ бжзСкОккя ОаС 
бжг лСУиФв і йіУоП їХ кОгОккя, ікнСТйОоія лТС мПХкіпкі мО язіУкі ХОТОзмПТжУмжзж мСбОТіб, 
ТСаім і лСУиФв, кОРйПкФбОккя і йіУоПекОХСгдПккя лСУмОпОиькжзО, бжзСкОбоя ТСаім і 
кОгОбОпО лСУиФв, е язжй ФзиОгПкС гСвСбіТ, оікО еО Сгжкжою мСбОТФ, ТСаім і лСУиФв мО УФйО, 
бжекОпПкО б гСвСбСТі, гОмО ФзиОгПккя гСвСбСТФ, УмТСз лСУмОбзж мСбОТіб, бжзСкОккя ТСаім і 
кОгОккя лСУиФв мСсС. 

Стаття 78
1
. Господарське зобов'язання комунального унітарного 

підприємства, щодо вчинення якого є заінтересованість 
1. ГСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО, лТПгйПм язСвС 

ліглОгОє ліг СекОзж, бжекОпПкі пОУмжкСю мТПмьСю оієї УмОммі, і язП ФзиОгОємьУя е СУСаСю, 
еОікмПТПУСбОкСю Ф РСвС бпжкПккі, біг ійПкі ОаС еО ТОХФкСз ОаС б ікмПТПУОХ мОзСї СУСаж, є 
вСУлСгОТУьзжй еСаСб'яеОккяй, сСгС бпжкПккя язСвС є еОікмПТПУСбОкіУмь. 

2. ИУСаСю, еОікмПТПУСбОкСю Ф бпжкПккі вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, є: 
 лСУОгСбО СУСаО СТвОкіб ФлТОбиіккя зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО; 

 лСУОгСбО СУСаО СТвОкФ, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС кОиПджмь зСйФкОиькП 
ФкімОТкП ліглТжєйУмбС, язсС мОзО СУСаО є СУСаСю, біглСбігОиькСю еО 
лТжРкяммя ТірПккя сСгС кОгОккя евСгж кО бпжкПккя мОзжй зСйФкОиькжй 
ФкімОТкжй ліглТжєйУмбСй вСУлСгОТУьзСвС гСвСбСТФ; 

 пиПк Уій'ї лСУОгСбСї СУСаж, еОекОпПкСї б ОаеОоОХ гТФвСйФ і мТПмьСйФ оієї 
пОУмжкж, - пСиСбіз (гТФджкО), СУСаж, язі УліиькС лТСджбОюмь, лСб'яеОкі 
Уліиькжй лСаФмСй, йОюмь беОєйкі лТОбО мО СаСб'яезж, аОмьзж (ФУжкСбжмПиі), 
СлізФк (лізиФбОиькжз), аТОм, УПУмТО, гімж мО їХкі пСиСбізж (гТФджкж); 

 юТжгжпкО СУСаО, б язіР аФгь-язО е СУіа, еОекОпПкжХ б ОаеОоОХ гТФвСйФ - 
пПмбПТмСйФ оієї пОУмжкж, є зікоПбжй аПкПніоіОТкжй биОУкжзСй (зСкмТСиПТСй) 
ОаС пиПкСй СТвОкФ ФлТОбиіккя. 

ИУСаж (ТОеСй ОаС СзТПйС), еОекОпПкі б ОаеОоОХ гТФвСйФ - л'ямСйФ оієї пОУмжкж, йОюмь 
біглСбігОмж лТжкОРйкі СгкіР іе мОзжХ СекОз: 

 аФмж УмСТСкОйж мОзСвС вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя ОаС пиПкОйж бжзСкОбпСвС 
СТвОкФ юТжгжпкСї СУСаж, язО є УмСТСкСю лТОбСпжкФ; 

 СмТжйФбОмж бжкОвСТСгФ еО бпжкПккя мОзСвС вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя біг 
зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО (лСУОгСбжХ СУіа СТвОкіб ФлТОбиіккя 
зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО) ОаС біг СУСаж, язО є УмСТСкСю 
вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя; 

 бкОУиігСз мОзСвС вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя кОаФбОмж йОРкС, аФгь-язі 
йОРкСбі лТОбО, бжвСгж ОаС аиОвО; 

 аТОмж ФпОУмь Ф вСУлСгОТУьзСйФ еСаСб'яеОккі яз лТПгУмОбкжзж ОаС лСУПТПгкжзж 
(зТій лТПгУмОбкжомбО зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО лСУОгСбжйж 
СУСаОйж). 

3. Дія оієї УмОммі лСржТюємьУя кО вСУлСгОТУьзі еСаСб'яеОккя зСйФкОиькжХ ФкімОТкжХ 
ліглТжєйУмб, лТПгйПмСй язжХ є: 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 57 gazeta.vobu.ua 
 

 бігпФдПккя ОаС лТжгаОккя еО Сгкжй гСвСбСТСй ОаС гПзіиьзСйО лСб'яеОкжйж 
гСвСбСТОйж мСбОТіб ОаС ікрСвС йОРкО, аОиОкУСбО бОТміУмь язСвС лПТПбжсФє 
100 йікійОиькжХ еОТСаімкжХ лиОм бжХСгяпж е ТСейіТФ йікійОиькСї еОТСаімкСї 
лиОмж, бУмОкСбиПкСї кО 1 Уіпкя ТСзФ, б язСйФ бпжкяємьУя біглСбігкП 
вСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя (зТій бжлОгзіб СмТжйОккя зСйФкОиькжй ФкімОТкжй 
ліглТжєйУмбСй Ф биОУкіУмь мСбОТіб ОаС йОРкО аПеСлиОмкС ОаС еО СгкФ вТжбкю); 

 лПТПгОпО ОаС СмТжйОккя б СТПкгФ, ікрП лиОмкП зСТжУмФбОккя мСбОТіб ОаС 
йОРкО, аОиОкУСбО бОТміУмь язжХ лПТПбжсФє 100 йікійОиькжХ еОТСаімкжХ лиОм 
бжХСгяпж е ТСейіТФ йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї кО 1 Уіпкя ТСзФ, 
б язСйФ бпжкяємьУя біглСбігкП вСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя; 

 лПТПгОпО зСйФкОиькжй ФкімОТкжй ліглТжєйУмбСй Ф аПеСлиОмкП зСТжУмФбОккя 
мТПмій СУСаОй мСбОТіб ОаС ікрСвС йОРкО, аОиОкУСбО бОТміУмь язСвС лПТПбжсФє 
20 йікійОиькжХ еОТСаімкжХ лиОм бжХСгяпж е ТСейіТФ йікійОиькСї еОТСаімкСї 
лиОмж, бУмОкСбиПкСї кО 1 Уіпкя ТСзФ, б язСйФ бпжкяємьУя біглСбігкП 
вСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя; 

 бжзСкОккя ОаС еОйСбиПккя ТСаім ОаС кОгОккя лСУиФв, ТжкзСбО бОТміУмь язжХ 
лПТПбжсФє 100 йікійОиькжХ еОТСаімкжХ лиОм бжХСгяпж е ТСейіТФ йікійОиькСї 
еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї кО 1 Уіпкя ТСзФ, б язСйФ бпжкяємьУя біглСбігкП 
вСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя (зТій бжлОгзіб СмТжйОккя зСйФкОиькжй ФкімОТкжй 
ліглТжєйУмбСй ТПеФиьмОміб ТСаім ОаС лСУиФв аПеСлиОмкС ОаС еО СгкФ вТжбкю); 

 кОгОккя ОаС СмТжйОккя лСежзж, ікрСвС нікОкУФбОккя кО лСбСТСмкіР СУкСбі кО 
УФйФ, сС лПТПбжсФє 50 йікійОиькжХ еОТСаімкжХ лиОм бжХСгяпж е ТСейіТФ 
йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, бУмОкСбиПкСї кО 1 Уіпкя ТСзФ, б язСйФ бпжкяємьУя 
біглСбігкП вСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя (зТій бжлОгзіб СмТжйОккя зСйФкОиькжй 
ФкімОТкжй ліглТжєйУмбСй лСежзж ОаС ікрСвС нікОкУФбОккя аПеСлиОмкС ОаС еО 
СгкФ вТжбкю); 

 кОгОккя зСйФкОиькжй ФкімОТкжй ліглТжєйУмбСй еОУмОбж, лСТФпжмПиьУмбО ОаС 
ікрСвС еОаПелПпПккя бжзСкОккя еСаСб'яеОкь, ТСейіТ язжХ лПТПбжсФє 100 
йікійОиькжХ еОТСаімкжХ лиОм бжХСгяпж е ТСейіТФ йікійОиькСї еОТСаімкСї лиОмж, 
бУмОкСбиПкСї кО 1 Уіпкя ТСзФ, б язСйФ бпжкяємьУя біглСбігкП вСУлСгОТУьзП 
еСаСб'яеОккя. 

ЛмОмФмСй зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО йСдП аФмж бУмОкСбиПкС кждпП 
вТОкжпкП екОпПккя сСгС бОТмСУмі йОРкО, ТСаім ОаС лСУиФв пж УФйж зСрміб, сС є лТПгйПмСй 
вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, сСгС бпжкПккя язСвС є еОікмПТПУСбОкіУмь. 

4. ИУСаО, язО є еОікмПТПУСбОкСю Ф бпжкПккі вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, лСбжккО 
лТСмявСй мТьСХ ТСаСпжХ гкіб е йСйПкмФ бжкжзкПккя Ф кПї еОікмПТПУСбОкСУмі, ОиП гС 
бпжкПккя вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, лСгОмж кО ТСевияг кОвиягСбСї ТОгж, О Ф бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю гПб'ямСю оієї УмОммі, - СТвОкФ, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС кОиПджмь 
зСйФкОиькП ФкімОТкП ліглТжєйУмбС: 

 лТСПзм вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя іе еОекОпПккяй бОТмСУмі Сгжкжоі мСбОТФ 
ОаС лСУиФв, язсС бСкО лПТПгаОпПкО вСУлСгОТУьзжй еСаСб'яеОккяй, і еОвОиькСї 
УФйж вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, лПТПгаОпПкСвС пОУмжкСю мТПмьСю оієї 
УмОммі; 

 ікнСТйОоію е лСУжиОккяй кО зСкзТПмкі кСТйж пОУмжкж гТФвСї оієї УмОммі іе 
еОекОпПккяй СекОзж еОікмПТПУСбОкСУмі СУСаж Ф бпжкПккі вСУлСгОТУьзСвС 
еСаСб'яеОккя. 

5. ЗОвиягСбО ТОгО зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО лТСмявСй 10 ТСаСпжХ гкіб 
е гкя СмТжйОккя ікнСТйОоії, лПТПгаОпПкСї пОУмжкСю пПмбПТмСю оієї УмОммі, лТжРйОє СгкП е 
мОзжХ ТірПкь: 

 лТС кОгОккя евСгж кО бпжкПккя біглСбігкСвС вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя; 

 лТС бігйСбФ Ф бпжкПккі біглСбігкСвС вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя; 
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 лТС лПТПгОпФ лжмОккя кО ТСевияг СТвОкФ, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС кОиПджмь 
зСйФкОиькП ФкімОТкП ліглТжєйУмбС. 

6. ЗОвиягСбО ТОгО ОаС СТвОк, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС кОиПджмь зСйФкОиькП 
ФкімОТкП ліглТжєйУмбС, е йПмСю лТСбПгПккя Соікзж вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, сСгС 
бпжкПккя язСвС є еОікмПТПУСбОкіУмь, кО біглСбігкіУмь РСвС ФйСб ебжпОРкжй ТжкзСбжй 
ФйСбОй йСдП еОиФпжмж УФа'єзмО СоікСпкСї гіяиькСУмі. 

7. ЯзсС еОікмПТПУСбОкО Ф бпжкПккі вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя СУСаО є пиПкСй 
кОвиягСбСї ТОгж зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО, бСкО кП йОє лТОбО вСиСУФ ліг пОУ 
лТжРкяммя ТірПккя сСгС кОгОккя евСгж кО бпжкПккя мОзСвС вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя. 

ЯзсС еОікмПТПУСбОкО Ф бпжкПккі вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя СУСаО є СУСаСю, 
еОекОпПкСю б ОаеОоі мТПмьСйФ пОУмжкж гТФвСї оієї УмОммі, бжТірПккя зСкниізмФ ікмПТПУіб 
бігаФбОємьУя б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лТС еОлСаівОккя зСТФлоії. 

8. КірПккя лТС кОгОккя евСгж кО бпжкПккя вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, сСгС 
бпжкПккя язСвС є еОікмПТПУСбОкіУмь, лТжРйОємьУя аіиьріУмю вСиСУіб пиПкіб кОвиягСбСї 
ТОгж, язі кП є еОікмПТПУСбОкжйж Ф бпжкПккі мОзСвС вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя. 

9. КірПккя лТС кОгОккя евСгж кО бпжкПккя вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, сСгС 
бпжкПккя язСвС є еОікмПТПУСбОкіУмь, бжкСУжмьУя кО ТСевияг СТвОкФ, гС УнПТж ФлТОбиіккя 
язСвС кОиПджмь зСйФкОиькП ФкімОТкП ліглТжєйУмбС, язсС: 

 кО ліглТжєйУмбі кП ФмбСТПкО кОвиягСбО ТОгО; 

 кОвиягСбО ТОгО ФХбОижиО ТірПккя лТС лПТПгОпФ лжмОккя кО ТСевияг СТвОкФ, гС 
УнПТж ФлТОбиіккя язСвС кОиПджмь зСйФкОиькП ФкімОТкП ліглТжєйУмбС, іе 
еОекОпПккяй йСмжбіб мОзСвС ТірПккя; 

 аіиьріУмь пиПкіб кОвиягСбСї ТОгж є еОікмПТПУСбОкжйж Ф бпжкПккі 
вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя; 

 аОиОкУСбО бОТміУмь йОРкО ОаС лСУиФв пж УФйО зСрміб, сС лігиявОюмь кОгОккю, 
бігпФдПккю, СмТжйОккю ОаС лПТПгОпі біглСбігкС гС вСУлСгОТУьзСвС 
еСаСб'яеОккя, лПТПгаОпПкСвС пОУмжкСю мТПмьСю оієї УмОммі, лПТПбжсФє 10 
бігУСмзіб бОТмСУмі Озмжбіб, еО гОкжйж СУмОккьСї ТіпкСї нікОкУСбСї ебімкСУмі 
ліглТжєйУмбО; 

 лТПгйПмСй гСвСбСТФ є кПТФХСйП ОаС ікрП йОРкС, язсС ТПджй РСвС СТПкгж ОаС 
бігпФдПккя ТПвФиюємьУя УлПоіОиькжй еОзСкСгОбУмбСй. 

10. ЯзсС кОвиягСбО ТОгО ОаС СТвОк, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС кОиПджмь 
ліглТжєйУмбС зСйФкОиькСї биОУкСУмі, кП лТжРкяиж дСгкСвС ТірПккя лТСмявСй 10 ТСаСпжХ 
гкіб е гкя СмТжйОккя ікнСТйОоії, лПТПгаОпПкСї пОУмжкСю пПмбПТмСю оієї УмОммі, 
вСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя, сСгС бпжкПккя язСвС є еОікмПТПУСбОкіУмь, ббОдОємьУя 
УХбОиПкжй. 

К ТОеі язсС е йПмСю лТСбПгПккя Соікзж вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, сСгС 
бпжкПккя язСвС є еОікмПТПУСбОкіУмь, кО біглСбігкіУмь РСвС ФйСб ебжпОРкжй ТжкзСбжй 
ФйСбОй еОиФпОємьУя УФа'єзм СоікСпкСї гіяиькСУмі, УмТСз лТжРкяммя ТірПккя кОвиягСбСю 
ТОгСю ОаС СТвОкСй, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС кОиПджмь зСйФкОиькП ФкімОТкП 
ліглТжєйУмбС, еаіиьрФємьУя кО лПТіСг пОУФ, кПСаХігкСвС гия егіРУкПккя Соікзж, ОиП кП 
аіиьр яз кО 30 зОиПкгОТкжХ гкіб, язі СапжУиююмьУя е гкя СмТжйОккя ікнСТйОоії, 
лПТПгаОпПкСї пОУмжкСю пПмбПТмСю оієї УмОммі. 

11. ГСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя, сСгС бпжкПккя язСвС є еОікмПТПУСбОкіУмь, бпжкПкП е 
лСТФрПккяй лСТягзФ лТжРкяммя ТірПккя лТС кОгОккя евСгж кО РСвС бпжкПккя, УмбСТює, 
ейікює, лТжлжкяє лТОбО мО СаСб'яезж РСвС УмСТік ижрП Ф ТОеі лСгОиьрСвС УХбОиПккя мОзСвС 
вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ гия лТжРкяммя ТірПккя лТС 
кОгОккя евСгж кО РСвС бпжкПккя. К ТОеі кПСмТжйОккя лСгОиьрСвС УХбОиПккя 
вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, сСгС бпжкПккя язСвС є еОікмПТПУСбОкіУмь, Ф лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ гия лТжРкяммя ТірПккя лТС кОгОккя евСгж кО РСвС бпжкПккя, мОзП 
еСаСб'яеОккя бжекОємьУя УФгСй кПгіРУкжй еО лСеСбСй зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС 
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ліглТжєйУмбО ОаС СТвОкФ, гС УнПТж ФлТОбиіккя язСвС кОиПджмь ліглТжєйУмбС зСйФкОиькСї 
биОУкСУмі. 

12. ЙСгОиьрП УХбОиПккя вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, сСгС бпжкПккя язСвС є 
еОікмПТПУСбОкіУмь, б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ гия лТжРкяммя ТірПккя лТС кОгОккя евСгж кО 
РСвС бпжкПккя, УмбСТює, ейікює, лТжлжкяє лТОбО мО СаСб'яезж зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС 
ліглТжєйУмбО е гкя бпжкПккя мОзСвС вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя. 

13. ВіглСбігОиькіУмь еО рзСгФ, еОлСгіякФ зСйФкОиькСйФ ФкімОТкСйФ ліглТжєйУмбФ 
вСУлСгОТУьзжй еСаСб'яеОккяй, сСгС бпжкПккя язСвС є еОікмПТПУСбОкіУмь, бпжкПкжй е 
лСТФрПккяй бжйСв оієї УмОммі, кПУП СУСаО, еОікмПТПУСбОкО Ф бпжкПккі зСйФкОиькжй 
ФкімОТкжй ліглТжєйУмбСй мОзСвС вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя. 

14. КПТібкжз (бжзСкОбпжР СТвОк) зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО ОаС СУСаО, 
УлПоіОиькС ФлСбкСбОдПкО зПТібкжзСй (бжзСкОбпжй СТвОкСй) ОаС ФУмОкСбпжйж 
гСзФйПкмОйж зСйФкОиькСвС ФкімОТкСвС ліглТжєйУмбО, Ф ТОеі лСТФрПккя кжйж бжйСв, 
лПТПгаОпПкжХ оією УмОммПю, лігиявОюмь ОгйікіУмТОмжбкіР, гжУожлиікОТкіР біглСбігОиькСУмі 
еО кПкОиПдкП бжзСкОккя УбСїХ лСУОгСбжХ СаСб'яезіб, О мОзСд йОюмь бігрзСгФбОмж рзСгФ, 
еОлСгіякФ їХкійж гіяйж зСйФкОиькСйФ ФкімОТкСйФ ліглТжєйУмбФ. 

Глава 9 
 ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА 

Стаття 79. Створення та діяльність господарських товариств 
1. ЙСТягСз УмбСТПккя мО лСТягСз гіяиькСУмі СзТПйжХ бжгіб вСУлСгОТУьзжХ мСбОТжУмб 

ТПвФиююмьУя еОзСкСй. 
2. ГСУлСгОТУьзП мСбОТжУмбС, гПТдОбкО пОУмзО Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі язСвС лПТПбжсФє 

50 бігУСмзіб, РСвС гСпіТкі ліглТжєйУмбО, О мОзСд ліглТжєйУмбО, вСУлСгОТУьзі мСбОТжУмбО, Ф 
УмОмФмкСйФ зОлімОиі язжХ 50 і аіиьрП бігУСмзіб кОиПджмь вСУлСгОТУьзСйФ мСбОТжУмбФ, 
гПТдОбкО пОУмзО Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі язСвС лПТПбжсФє 50 бігУСмзіб, Ф ТОеі егіРУкПккя 
кжйж еОзФлібПиь мО еО ФйСбж, сС бОТміУмь лТПгйПмО еОзФлібиі гСТібкює ОаС лПТПбжсФє 
йПді, бжекОпПкі пОУмжкСю лПТрСю УмОммі 2 ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС лФаиіпкі еОзФлібиі", 
СлТжиюгкююмь кО бПа-лСТмОиі КлСбкСбОдПкСвС СТвОкФ, бжекОпПкСвС ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС 
лФаиіпкі еОзФлібиі", ебім лТС ФзиОгПккя гСвСбСТФ лТС еОзФлібию мСбОТіб, ТСаім і лСУиФв еО 
зСрмж ліглТжєйУмб мО ікнСТйОоію лТС ейікФ РСвС іУмСмкжХ ФйСб кП ліекірП кід пПТПе Уій 
гкіб е гкя ФзиОгПккя гСвСбСТФ лТС еОзФлібию ОаС бкПУПккя ейік гС кьСвС. К ебімі 
СаСб'яезСбС еОекОпОюмьУя: кОРйПкФбОккя, зіиьзіУмь мСбОТФ мО йіУоП РСвС лСУмОбзж, бжг 
ТСаім і йіУоП їХ бжзСкОккя ОаС бжг лСУиФв і йіУоП їХ кОгОккя, ікнСТйОоія лТС мПХкіпкі мО 
язіУкі ХОТОзмПТжУмжзж мСбОТіб, ТСаім і лСУиФв, кОРйПкФбОккя і йіУоПекОХСгдПккя 
лСУмОпОиькжзО, бжзСкОбоя ТСаім і кОгОбОпО лСУиФв, е язжй ФзиОгПкС гСвСбіТ, оікО еО 
Сгжкжою мСбОТФ, ТСаім і лСУиФв мО УФйО, бжекОпПкО б гСвСбСТі, гОмО ФзиОгПккя гСвСбСТФ, 
УмТСз лСУмОбзж мСбОТіб, бжзСкОккя ТСаім і кОгОккя лСУиФв мСсС. 

Стаття 80. Види господарських товариств 
1. ДС вСУлСгОТУьзжХ мСбОТжУмб кОиПдОмь: ОзоіСкПТкі мСбОТжУмбО, мСбОТжУмбО е 

СайПдПкСю біглСбігОиькіУмю, мСбОТжУмбО е гСгОмзСбСю біглСбігОиькіУмю, лСбкі 
мСбОТжУмбО, зСйОкгжмкі мСбОТжУмбО. 

2. АзоіСкПТкжй мСбОТжУмбСй є вСУлСгОТУьзП мСбОТжУмбС, язП йОє УмОмФмкжР зОлімОи, 
лСгіиПкжР кО бжекОпПкФ зіиьзіУмь ОзоіР СгкОзСбСї кСйікОиькСї бОТмСУмі, і кПУП 
біглСбігОиькіУмь еО еСаСб'яеОккяйж міиьзж йОРкСй мСбОТжУмбО, О ОзоіСкПТж кПУФмь Тжежз 
еажмзіб, лСб'яеОкжХ іе гіяиькіУмю мСбОТжУмбО, б йПдОХ бОТмСУмі кОиПдкжХ їй ОзоіР, зТій 
бжлОгзіб, бжекОпПкжХ еОзСкСй. 

3. МСбОТжУмбСй е СайПдПкСю біглСбігОиькіУмю є вСУлСгОТУьзП мСбОТжУмбС, сС йОє 
УмОмФмкжР зОлімОи, лСгіиПкжР кО пОУмзж, і кПУП біглСбігОиькіУмь еО УбСїйж еСаСб'яеОккяйж 
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міиьзж УбСїй йОРкСй. КпОУкжзж мСбОТжУмбО, язі лСбкіУмю УлиОмжиж УбСї бзиОгж, кПУФмь 
Тжежз еажмзіб, лСб'яеОкжХ е гіяиькіУмю мСбОТжУмбО, Ф йПдОХ УбСїХ бзиОгіб. 

4. МСбОТжУмбСй е гСгОмзСбСю біглСбігОиькіУмю є вСУлСгОТУьзП мСбОТжУмбС, 
УмОмФмкжР зОлімОи язСвС лСгіиПкжР кО пОУмзж і язП кПУП біглСбігОиькіУмь еО УбСїйж 
еСаСб'яеОккяйж биОУкжй йОРкСй, О б ТОеі РСвС кПгСУмОмкСУмі ФпОУкжзж оьСвС мСбОТжУмбО 
кПУФмь гСгОмзСбФ УСиігОТкФ біглСбігОиькіУмь Ф бжекОпПкСйФ ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж 
СгкОзСбС зТОмкСйФ ТСейіТі гС бзиОгФ зСдкСвС е ФпОУкжзіб. 

5. ЙСбкжй мСбОТжУмбСй є вСУлСгОТУьзП мСбОТжУмбС, бУі ФпОУкжзж язСвС біглСбігкС гС 
ФзиОгПкСвС йід кжйж гСвСбСТФ егіРУкююмь ліглТжєйкжоьзФ гіяиькіУмь біг ійПкі 
мСбОТжУмбО і кПУФмь гСгОмзСбФ УСиігОТкФ біглСбігОиькіУмь еО еСаСб'яеОккяйж мСбОТжУмбО 
ФУій УбСїй йОРкСй. 

6. КСйОкгжмкжй мСбОТжУмбСй є вСУлСгОТУьзП мСбОТжУмбС, б язСйФ Сгжк ОаС гПзіиьзО 
ФпОУкжзіб егіРУкююмь біг ійПкі мСбОТжУмбО ліглТжєйкжоьзФ гіяиькіУмь і кПУФмь еО РСвС 
еСаСб'яеОккяйж гСгОмзСбФ УСиігОТкФ біглСбігОиькіУмь ФУій УбСїй йОРкСй, кО язП еО 
еОзСкСй йСдП аФмж ебПТкПкС УмявкПккя (лСбкі ФпОУкжзж), О ікрі ФпОУкжзж лТжУФмкі б 
гіяиькСУмі мСбОТжУмбО ижрП УбСїйж бзиОгОйж (бзиОгкжзж). 

7. КпОУкжзОйж лСбкСвС мСбОТжУмбО, лСбкжйж ФпОУкжзОйж зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмбО 
йСдФмь аФмж ижрП СУСаж, еОТПєУмТСбОкі яз УФа'єзмж ліглТжєйкжомбО. 

Снання 81. Взийюрела. 

Стаття 82. Установчі документи господарського товариства 
1. КУмОкСбпжй гСзФйПкмСй лСбкСвС мСбОТжУмбО і зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмбО є 

еОУкСбкжоьзжР гСвСбіТ. КУмОкСбпжй гСзФйПкмСй ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО, мСбОТжУмбО е 
СайПдПкСю біглСбігОиькіУмю і мСбОТжУмбО е гСгОмзСбСю біглСбігОиькіУмю є УмОмФм. 

2. КУмОкСбпі гСзФйПкмж вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО лСбжккі йіУмжмж бігСйСУмі лТС 
бжг мСбОТжУмбО, лТПгйПм і оіиі РСвС гіяиькСУмі, УзиОг еОУкСбкжзіб мО ФпОУкжзіб, УзиОг і 
зСйлПмПкоію СТвОкіб мСбОТжУмбО мО лСТягСз лТжРкяммя кжйж ТірПкь, бзиюпОюпж лПТПиіз 
лжмОкь, е язжХ кПСаХігкО СгкСУмОРкіУмь ОаС збОиінізСбОкО аіиьріУмь вСиСУіб, ікрі бігСйСУмі, 
лПТПгаОпПкі УмОммПю 57 оьСвС КСгПзУФ. 

3. ЛмОмФм ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО, зТій еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі 
бігСйСУмПР, лСбжкПк йіУмжмж мОзСд бігСйСУмі лТС бжгж ОзоіР, сС бжлФУзОюмьУя, їХ 
кСйікОиькФ бОТміУмь, УліббігкСрПккя ОзоіР ТіекжХ бжгіб, зіиьзіУмь ОзоіР, сС зФлФюмьУя 
еОУкСбкжзОйж, кОУиігзж кПбжзСкОккя еСаСб'яеОкь лС бжзФлФ ОзоіР. 

4. ЙПТПиіз бігСйСУмПР, сС лСбжккі йіУмжмжУя Ф УмОмФмОХ мСбОТжУмб е СайПдПкСю мО 
гСгОмзСбСю біглСбігОиькіУмю, бжекОпОємьУя бжзиюпкС ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС мСбОТжУмбО е 
СайПдПкСю мО гСгОмзСбСю біглСбігОиькіУмю". 

5. ЗОУкСбкжоьзжР гСвСбіТ лСбкСвС мСбОТжУмбО і зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмбО, зТій 
бігСйСУмПР, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі, лСбжккі бжекОпОмж ТСейіТ пОУмзж 
зСдкСвС е ФпОУкжзіб, нСТйФ їХ ФпОУмі Ф УлТОбОХ мСбОТжУмбО, ТСейіТ, УзиОг і лСТягСз 
бкПУПккя кжйж бзиОгіб. ЛмСУСбкС бзиОгкжзіб зСйОкгжмкСвС мСбОТжУмбО б еОУкСбкжоьзСйФ 
гСвСбСТі бзОеФюмьУя міиьзж УФзФлкжР ТСейіТ їХ пОУмСз Ф йОРкі мСбОТжУмбО мО ТСейіТ, УзиОг і 
лСТягСз бкПУПккя кжйж бзиОгіб. 

6. ЗОРйПкФбОккя вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО лСбжккС йіУмжмж еОекОпПккя бжгФ 
мСбОТжУмбО, гия лСбкжХ мСбОТжУмб і зСйОкгжмкжХ мСбОТжУмб - лТіебжсО (кОРйПкФбОккя) 
ФпОУкжзіб мСбОТжУмбО, язі кПУФмь гСгОмзСбФ біглСбігОиькіУмь еО еСаСб'яеОккяйж 
мСбОТжУмбО ФУій УбСїй йОРкСй, О мОзСд ікрі кПСаХігкі бігСйСУмі. ЗОРйПкФбОккя 
вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО кП йСдП бзОеФбОмж кО кОиПдкіУмь мСбОТжУмбО гС СТвОкіб 
гПТдОбкСї биОгж пж СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя. 

7. ДС ФУмОкСбпжХ гСзФйПкміб йСдФмь аФмж бзиюпПкі мОзСд бігСйСУмі сСгС ікржХ 
ФйСб гіяиькСУмі вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО, язі кП УФлПТПпОмь еОзСкФ. ЯзсС б ФУмОкСбпжХ 
гСзФйПкмОХ кП бзОеОкС УмТСз гіяиькСУмі вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО, бСкС ббОдОємьУя 
УмбСТПкжй кО кПбжекОпПкжР УмТСз. 
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8. КУмОкСбпі гСзФйПкмж вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО Ф лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй 
бжлОгзОХ лСвСгдФюмьУя е АкмжйСкСлСиькжй зСйімПмСй КзТОїкж. 

9. ЙСТФрПккя бУмОкСбиПкжХ оією УмОммПю бжйСв сСгС ейіУмФ ФУмОкСбпжХ гСзФйПкміб 
вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО є лігУмОбСю гия бігйСбж Ф РСвС гПТдОбкіР ТПєУмТОоії. 

10. ГСУлСгОТУьзП мСбОТжУмбС йСдП УмбСТюбОмжУя мО гіямж кО лігУмОбі йСгПиькСвС 
УмОмФмФ б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ еОзСкСй. 

ЯзсС вСУлСгОТУьзП мСбОТжУмбС УмбСТюємьУя мО гіє кО лігУмОбі йСгПиькСвС УмОмФмФ б 
ТірПккі лТС РСвС УмбСТПккя, язП ліглжУФємьУя ФУійО еОУкСбкжзОйж, еОекОпОюмьУя бігСйСУмі 
лТС бжг мСбОТжУмбО, РСвС кОРйПкФбОккя, йіУоПекОХСгдПккя, лТПгйПм і оіиі гіяиькСУмі, 
УзиОг еОУкСбкжзіб мО ФпОУкжзіб, ТСейіТ УмОмФмкСвС (УзиОгПкСвС) зОлімОиФ, ТСейіТ пОУмСз 
зСдкСвС е ФпОУкжзіб, лСТягСз бкПУПккя кжйж бзиОгіб, О мОзСд ікнСТйОоія лТС 
лТСбОгдПккя гіяиькСУмі кО СУкСбі йСгПиькСвС УмОмФмФ. 

Стаття 83. Державна реєстрація господарського товариства 
1. ДПТдОбкО ТПєУмТОоія вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО егіРУкюємьУя біглСбігкС гС 

еОзСкФ. 
2. ИУСаижбСУмі ТПєУмТОоії вСУлСгОТУьзжХ мСбОТжУмб, язі егіРУкююмь аОкзібУьзФ і 

УмТОХСбФ гіяиькіУмь, О мОзСд лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь кО ТжкзОХ зОлімОиФ мО СТвОкіеСбОкжХ 
мСбОТкжХ ТжкзОХ, бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй мО біглСбігкжйж еОзСкОйж. 

3. ГСУлСгОТУьзП мСбОТжУмбС кОаФбОє УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж е гкя РСвС гПТдОбкСї 
ТПєУмТОоії. 

4. Зйікж, язі УмОижУя б ФУмОкСбпжХ гСзФйПкмОХ вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО і язі 
бкСУямьУя гС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ, лігиявОюмь гПТдОбкіР ТПєУмТОоії еО мжйж д лТОбжиОйж, 
сС бУмОкСбиПкі гия гПТдОбкСї ТПєУмТОоії мСбОТжУмбО. 

Стаття 84. Наслідки укладення угод до реєстрації господарського 
товариства 

1. ГСУлСгОТУьзП мСбОТжУмбС йСдП бігзТжбОмж ТОХФкзж Ф аОкзОХ, О мОзСд ФзиОгОмж 
гСвСбСТж мО ікрі ФвСгж ижрП ліУия РСвС гПТдОбкСї ТПєУмТОоії. КвСгж, ФзиОгПкі 
еОУкСбкжзОйж мСбОТжУмбО гС гкя РСвС ТПєУмТОоії, бжекОюмьУя мОзжйж, сС ФзиОгПкі е 
мСбОТжУмбСй, міиьзж еО ФйСбж їХ лСгОиьрСвС УХбОиПккя мСбОТжУмбСй б лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ еОзСкСй мО ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж. 

2. КвСгж, ФзиОгПкі еОУкСбкжзОйж гС гкя ТПєУмТОоії мСбОТжУмбО і б лСгОиьрСйФ кП 
УХбОиПкі мСбОТжУмбСй, мявкФмь еО УСаСю лТОбСбі кОУиігзж ижрП гия СУіа, язі ФзиОиж оі 
ФвСгж. 

Стаття 85. Власність господарського товариства 
1. ГСУлСгОТУьзП мСбОТжУмбС є биОУкжзСй: 

 йОРкО, лПТПгОкСвС РСйФ Ф биОУкіУмь еОУкСбкжзОйж і ФпОУкжзОйж яз бкПУзж; 

 лТСгФзоії, бжТСаиПкСї б ТПеФиьмОмі вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі мСбОТжУмбО; 
 гСХСгіб, СгПТдОкжХ біг вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі мСбОТжУмбО; 

 ікрСвС йОРкО, кОаФмСвС мСбОТжУмбСй кО лігУмОбОХ, кП еОаСТСкПкжХ еОзСкСй. 

Стаття 86. Обмеження на формування статутного (складеного) капіталу 
господарського товариства 

1. ЗОаСТСкяємьУя бжзСТжУмСбФбОмж гия нСТйФбОккя УмОмФмкСвС (УзиОгПкСвС) 
зОлімОиФ мСбОТжУмбО аюгдПмкі зСрмж, йОРкС гПТдОбкжХ (зСйФкОиькжХ) ліглТжєйУмб, язП 
біглСбігкС гС еОзСкФ (ТірПккя СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя) кП лігиявОє лТжбОмжеОоії, 
мО йОРкС, сС лПТПаФбОє б СлПТОмжбкСйФ ФлТОбиіккі аюгдПмкжХ ФУмОкСб, язсС ікрП кП 
лПТПгаОпПкС еОзСкСй. 

Снання 87. Взийюрела. 
Снання 88. Взийюрела. 
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Стаття 89. Управління господарським товариством 
1. КлТОбиіккя гіяиькіУмю вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО егіРУкююмь РСвС СТвОкж мО 

лСУОгСбі СУСаж, УзиОг і лСТягСз СаТОккя (лТжекОпПккя) язжХ бжекОпОємьУя еОиПдкС біг 
бжгФ мСбОТжУмбО, О Ф бжекОпПкжХ еОзСкСй бжлОгзОХ - ФпОУкжзж мСбОТжУмбО. 

ИУСаижбСУмі ФлТОбиіккя вСУлСгОТУьзжй мСбОТжУмбСй, Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі язСвС є 
зСТлСТОмжбкі лТОбО гПТдОбж, бжекОпОюмьУя еОзСкОйж КзТОїкж. 

2. ЙСУОгСбі СУСаж біглСбігОюмь еО еажмзж, еОбгОкі кжйж вСУлСгОТУьзСйФ мСбОТжУмбФ. 
ВігрзСгФбОккя еажмзіб, еОбгОкжХ лСУОгСбСю СУСаСю вСУлСгОТУьзСйФ мСбОТжУмбФ її гіяйж 
(аПегіяиькіУмю), егіРУкюємьУя Ф ТОеі, язсС мОзі еажмзж аФиж еОбгОкі: 

 гіяйж, бпжкПкжйж лСУОгСбСю СУСаСю е лПТПбжсПккяй ОаС еиСбджбОккяй 
УиФдаСбжйж лСбкСбОдПккяйж; 

 гіяйж лСУОгСбСї СУСаж, бпжкПкжйж е лСТФрПккяй лСТягзФ їХ лСлПТПгкьСвС 
лСвСгдПккя ОаС ікрСї лТСоПгФТж лТжРкяммя ТірПкь сСгС бпжкПккя лСгіакжХ 
гіР, бУмОкСбиПкСї ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж мСбОТжУмбО; 

 гіяйж лСУОгСбСї СУСаж, бпжкПкжйж е гСмТжйОккяй лСТягзФ їХ лСлПТПгкьСвС 
лСвСгдПккя ОаС ікрСї лТСоПгФТж лТжРкяммя ТірПкь сСгС бпжкПккя 
біглСбігкжХ гіР, бУмОкСбиПкСї мСбОТжУмбСй, ОиП гия СмТжйОккя мОзСвС 
лСвСгдПккя мО/ОаС гСмТжйОккя лТСоПгФТж лТжРкяммя ТірПкь лСУОгСбО СУСаО 
мСбОТжУмбО лСгОиО кПгСУмСбіТкФ ікнСТйОоію; 

 аПегіяиькіУмю лСУОгСбСї СУСаж Ф бжлОгзФ, зСиж бСкО аФиО еСаСб'яеОкО бпжкжмж 
лПбкі гії біглСбігкС гС лСзиОгПкжХ кО кПї СаСб'яезіб; 

 ікржйж бжккжйж гіяйж лСУОгСбСї СУСаж. 
3. ГСУлСгОТУьзП мСбОТжУмбС, Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі язСвС аіиьрП 50 бігУСмзіб ОзоіР 

(пОУмСз, лОїб) лТяйС пж СлСУПТПгзСбОкС кОиПджмь гПТдОбі, еСаСб'яеОкП кО зСдкжР 
кОУмФлкжР Тіз УзиОгОмж і бжзСкФбОмж ТіпкжР нікОкУСбжР лиОк біглСбігкС гС УмОммі 75 оьСвС 
КСгПзУФ. 

ЛікОкУСбі лиОкж СлПТОмСТО вОеСмТОкУлСТмкСї УжУмПйж мО СлПТОмСТО УжУмПйж 
лПТПгОпі, О мОзСд вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО, язП бСиСгіє зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж б 
СлПТОмСТі вОеСмТОкУлСТмкСї УжУмПйж, кП лігиявОюмь еОмбПТгдПккю біглСбігкС гС УмОммі 75 
оьСвС КСгПзУФ. 

ЛікОкУСбі лиОкж СлПТОмСТО вОеСмТОкУлСТмкСї УжУмПйж мО/ОаС СлПТОмСТО вОеСУХСбжс, 
СлПТОмСТО УжУмПйж лПТПгОпі, О мОзСд вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО, язП бСиСгіє 
зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж б СлПТОмСТі вОеСмТОкУлСТмкСї УжУмПйж, ТСеТСаияюмьУя б 
лСТягзФ, бжекОпПкСйФ їХкійж ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж, мО еОмбПТгдФюмьУя УФа'єзмОйж 
ФлТОбиіккя Са'єзмОйж гПТдОбкСї биОУкСУмі, сС бжзСТжУмСбФюмьУя Ф лТСоПУі лТСбОгдПккя 
гіяиькСУмі е мТОкУлСТмФбОккя мО/ОаС еаПТівОккя лТжТСгкСвС вОеФ, лПТПгОпі ПиПзмТжпкСї 
ПкПТвії. 

ЛікОкУСбі лиОкж вСУлСгОТУьзжХ мСбОТжУмб, сС лТСбОгямь гіяиькіУмь б СаСТСккС-
лТСйжУиСбСйФ зСйлиПзУі, еОмбПТгдФюмьУя біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС СУСаижбСУмі 
ТПнСТйФбОккя ліглТжєйУмб СаСТСккС-лТСйжУиСбСвС зСйлиПзУФ гПТдОбкСї нСТйж 
биОУкСУмі". 

Стаття 90. Облік і звітність господарського товариства 
1. Иаиіз і ебімкіУмь вСУлСгОТУьзжХ мСбОТжУмб егіРУкююмьУя біглСбігкС гС бжйСв 

УмОммі 19 оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ кСТйОмжбкС-лТОбСбжХ Озміб. 
2. ЙПТПбіТзж нікОкУСбСї гіяиькСУмі мСбОТжУмбО егіРУкююмьУя лСгОмзСбжйж 

СТвОкОйж, ікржйж СТвОкОйж гПТдОбкСї биОгж Ф йПдОХ бжекОпПкжХ еОзСкСй лСбкСбОдПкь, 
ТПбіеіРкСю зСйіУією (ТПбіеСТСй) вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО мО/ОаС ОФгжмСТОйж. 

3. ДСУмСбіТкіУмь мО лСбкСмО ТіпкСвС аОиОкУФ і ебімкСУмі вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО Ф 
бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ еОзСкСй, лСбжккі аФмж лігмбПТгдПкі ОФгжмСТСй (ОФгжмСТУьзСю 
СТвОкіеОоією). 
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КіпкО нікОкУСбО ебімкіУмь (Ф мСйФ пжУиі зСкУСиігСбОкО) вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО, Ф 
УмОмФмкСйФ зОлімОиі язСвС аіиьрП 50 бігУСмзіб ОзоіР (пОУмСз) кОиПдОмь гПТдОбі, йСдП 
лігиявОмж СаСб'яезСбіР лПТПбіТоі кПеОиПдкжй ОФгжмСТСй. КТжмПТії бігкПУПккя 
вСУлСгОТУьзжХ мСбОТжУмб гС мОзжХ, нікОкУСбО ебімкіУмь язжХ лігиявОє СаСб'яезСбіР 
лПТПбіТоі кПеОиПдкжй ОФгжмСТСй, бжекОпОюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж еОиПдкС біг 
аОиОкУСбСї бОТмСУмі Озмжбіб вСУлСгОТУьзжХ мСбОТжУмб. 

КіпкО нікОкУСбО ебімкіУмь (Ф мСйФ пжУиі зСкУСиігСбОкО) вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО, Ф 
УмОмФмкСйФ зОлімОиі язСвС аіиьрП 50 бігУСмзіб ОзоіР (пОУмСз) кОиПдОмь мПТжмСТіОиькіР 
вТСйОгі, йСдП лігиявОмж СаСб'яезСбіР лПТПбіТоі кПеОиПдкжй ОФгжмСТСй Ф лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ біглСбігкСю йіУоПбСю ТОгСю. КТжмПТії бігкПУПккя вСУлСгОТУьзжХ мСбОТжУмб 
гС мОзжХ, нікОкУСбО ебімкіУмь язжХ лігиявОє СаСб'яезСбіР лПТПбіТоі кПеОиПдкжй ОФгжмСТСй, 
бжекОпОюмьУя біглСбігкСю йіУоПбСю ТОгСю. 

ГСУлСгОТУьзП мСбОТжУмбС, Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі язСвС аіиьрП 50 бігУСмзіб ОзоіР 
(пОУмСз) кОиПдОмь гПТдОбі, О мОзСд вСУлСгОТУьзП мСбОТжУмбС, 50 і аіиьрП бігУСмзіб ОзоіР 
(пОУмСз) язСвС кОиПдОмь вСУлСгОТУьзСйФ мСбОТжУмбФ, пОУмзО гПТдОбж б язСйФ УмОкСбжмь 
100 бігУСмзіб, СлТжиюгкююмь ікнСТйОоію лТС УбСю гіяиькіУмь, зТій бжлОгзіб, 
ФУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, рияХСй ТСейісПккя її кО биОУкіР бПа-УмСТікоі (бПа-УОРмі) ОаС кО 
СніоіРкСйФ бПа-УОРмі УФа'єзмО ФлТОбиіккя, язжР егіРУкює нФкзоії е ФлТОбиіккя 
зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж гПТдОбж б кьСйФ, Ф УмТСзж мО б лСТягзФ, бжекОпПкі КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

ГСУлСгОТУьзП мСбОТжУмбС, Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі язСвС аіиьрП 50 бігУСмзіб ОзоіР 
(пОУмСз) кОиПдОмь мПТжмСТіОиькіР вТСйОгі, О мОзСд вСУлСгОТУьзП мСбОТжУмбС, 50 і аіиьрП 
бігУСмзіб ОзоіР (пОУмСз) язСвС кОиПдОмь вСУлСгОТУьзСйФ мСбОТжУмбФ, пОУмзО мПТжмСТіОиькСї 
вТСйОгж б язСйФ УмОкСбжмь 100 бігУСмзіб, СлТжиюгкююмь ікнСТйОоію лТС УбСю гіяиькіУмь, 
зТій бжлОгзіб, ФУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, рияХСй ТСейісПккя її кО биОУкіР бПа-УмСТікоі (бПа-
УОРмі) ОаС кО СніоіРкСйФ бПа-УОРмі УФа'єзмО ФлТОбиіккя, язжР егіРУкює нФкзоії е ФлТОбиіккя 
РСвС зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж, Ф УмТСзж мО б лСТягзФ, бжекОпПкжХ біглСбігкСю йіУоПбСю 
ТОгСю. 

ДСУмФл гС бПа-УмСТікСз мО бПа-УОРміб, еОекОпПкжХ Ф оіР УмОммі, є оіиСгСаСбжй і 
аПеСлиОмкжй. 

ИаСб'яезСбСйФ СлТжиюгкПккю біглСбігкС гС ОаеОоіб пПмбПТмСвС і л'ямСвС оієї 
пОУмжкж лігиявОє мОзО ікнСТйОоія: 

 оіиі гіяиькСУмі вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО мО УмОк їХ гСУявкПккя; 
 збОТмОиькО мО ТіпкО нікОкУСбО ебімкіУмь (Ф мСйФ пжУиі зСкУСиігСбОкО) 

вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО еО СУмОккі мТж ТСзж, бзиюпОюпж (еО кОябкСУмі) 
бжгОмзж кО бжзСкОккя кПзСйПТоіРкжХ оіиПР гПТдОбкСї лСиімжзж мО гдПТПи їХ 
нікОкУФбОккя; 

 ОФгжмСТУьзі бжУкСбзж сСгС ТіпкСї нікОкУСбСї ебімкСУмі (Ф мСйФ пжУиі 
зСкУСиігСбОкСї) вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО еО СУмОккі мТж ТСзж, язсС ОФгжм 
лТСбСгжбУя біглСбігкС гС бжйСвж еОзСкФ ОаС еО ТірПккяй кОвиягСбСї ТОгж 
вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО пж УФа'єзмО ФлТОбиіккя, язжР егіРУкює нФкзоії е 
ФлТОбиіккя зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж гПТдОбж ОаС мПТжмСТіОиькСї вТСйОгж б 
мОзСйФ вСУлСгОТУьзСйФ мСбОТжУмбі; 

 УмОмФм вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО Ф пжккіР ТПгОзоії, О мОзСд Ф ТПгОзоіяХ, сС 
гіяиж ТОкірП; 

 УмТФзмФТО биОУкСУмі вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО; 

 аіСвТОніпкі гСбігзж (бзиюпОюпж лТСнПУіРкі ХОТОзмПТжУмжзж) вСиСбж мО пиПкіб 
бжзСкОбпСвС СТвОкФ вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО (е ФТОХФбОккяй бжйСв 
еОзСкСгОбУмбО лТС еОХжУм лПТУСкОиькжХ гОкжХ); 

 аіСвТОніпкі гСбігзж (бзиюпОюпж лТСнПУіРкі ХОТОзмПТжУмжзж) пиПкіб кОвиягСбСї 
ТОгж (Ф ТОеі її ФмбСТПккя) вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО (е ФТОХФбОккяй бжйСв 
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еОзСкСгОбУмбО лТС еОХжУм лПТУСкОиькжХ гОкжХ), лТжкожлж їХ гСаСТФ, їХкє 
пиПкУмбС Ф кОвиягСбжХ ТОгОХ ікржХ УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, О мОзСд 
еОекОпОємьУя, ХмС іе пиПкіб кОвиягСбСї ТОгж є кПеОиПдкжй; 

 Тіпкі ебімж кОвиягСбСї ТОгж мО бжзСкОбпСвС СТвОкФ вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО; 

 УмТФзмФТО, лТжкожлж нСТйФбОккя і ТСейіТ бжкОвСТСгж вСиСбж мО пиПкіб 
бжзСкОбпСвС СТвОкФ мО пиПкіб кОвиягСбСї ТОгж вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО, 
бзиюпОюпж зСйлПкУОоіРкі лОзПмж і гСгОмзСбі аиОвО, язі бСкж СмТжйФюмь (ОаС 
кО СмТжйОккя язжХ йОюмь лТОбС) ліг пОУ бжзСкОккя лСУОгСбжХ СаСб'яезіб, О 
мОзСд Ф еб'яезФ іе ебіиькПккяй; 

 ТірПккя еОвОиькжХ еаСТіб вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО; 

 СлжУ іУмСмкжХ лПТПгаОпФбОкжХ нОзмСТіб ТжежзФ, сС йСдФмь ближкФмж кО 
СлПТОоії мО ТПеФиьмОмж гіяиькСУмі вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО, мО еОХСгж сСгС 
ФлТОбиіккя мОзжйж ТжежзОйж; 

 бігСйСУмі лТС гСвСбСТж, ФпОУкжзСй язжХ є вСУлСгОТУьзП мСбОТжУмбС, 
ікнСТйОоія лТС язі лігиявОє СлТжиюгкПккю біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС 
бігзТжміУмь бжзСТжУмОккя лФаиіпкжХ зСрміб"; 

 ікнСТйОоія лТС СлПТОоії мО еСаСб'яеОккя вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО е 
гПТдОбкжй мО/ОаС йіУоПбжй аюгдПмСй, гПТдОбкжйж мО/ОаС йіУоПбжйж 
ФУмОкСбОйж, ліглТжєйУмбОйж мО СТвОкіеОоіяйж, бзиюпОюпж гСвСбіТкі 
еСаСб'яеОккя вСУлСгОТУьзСвС ліглТжєйУмбО (нікОкУСбі мО кПнікОкУСбі), сС 
бжкжзОюмь Ф ТПеФиьмОмі гПТдОбкС-лТжбОмкСвС лОТмкПТУмбО. 

ГСУлСгОТУьзП мСбОТжУмбС, Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі язСвС аіиьрП 50 бігУСмзіб ОзоіР 
(пОУмСз) кОиПдОмь гПТдОбі ОаС мПТжмСТіОиькіР вТСйОгі, О мОзСд вСУлСгОТУьзП мСбОТжУмбС, 
50 і аіиьрП бігУСмзіб ОзоіР (пОУмСз) язСвС кОиПдОмь вСУлСгОТУьзСйФ мСбОТжУмбФ, пОУмзО 
гПТдОбж ОаС мПТжмСТіОиькСї вТСйОгж б язСйФ УмОкСбжмь 100 бігУСмзіб, СлТжиюгкює ТіпкФ 
нікОкУСбФ ебімкіУмь (Ф мСйФ пжУиі зСкУСиігСбОкФ) ТОеСй е ОФгжмСТУьзжй бжУкСбзСй сСгС 
кПї, язсС ОФгжм є СаСб'яезСбжй біглСбігкС гС еОзСкФ ОаС лТСбСгжмьУя еО ТірПккяй 
кОвиягСбСї ТОгж мОзСвС вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО пж УФа'єзмО ФлТОбиіккя, язжР егіРУкює 
нФкзоії е ФлТОбиіккя зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж гПТдОбж б мОзСйФ вСУлСгОТУьзСйФ 
мСбОТжУмбі гС 30 збімкя ТСзФ, сС кОУмОє еО ебімкжй лПТіСгСй. 

ВіглСбігОиькіУмь еО СлТжиюгкПккя мО гСУмСбіТкіУмь ікнСТйОоії, бжекОпПкСї оією 
УмОммПю, кПУП вСиСбО бжзСкОбпСвС СТвОкФ вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО, Ф УмОмФмкСйФ 
зОлімОиі язСвС аіиьрП 50 бігУСмзіб ОзоіР (пОУмСз) кОиПдОмь гПТдОбі ОаС мПТжмСТіОиькіР 
вТСйОгі, О мОзСд вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО, 50 і аіиьрП бігУСмзіб ОзоіР (пОУмСз) язСвС 
кОиПдОмь вСУлСгОТУьзСйФ мСбОТжУмбФ, пОУмзО гПТдОбж ОаС мПТжмСТіОиькСї вТСйОгж б 
язСйФ УмОкСбжмь 100 бігУСмзіб, біглСбігкС гС еОзСкіб КзТОїкж мО ФйСб ФзиОгПкСвС е кжй 
зСкмТОзмФ. 

Снання 91. Взийюрела. 
Снання 92. Взийюрела. 

ГлОвО 10 
ЙІДЙКИЄЖЛМВА КИЙДКМИВЗИЇ ВЙАЛЗИЛМІ 

Стаття 93. Поняття підприємства колективної власності 
1. ЙіглТжєйУмбСй зСиПзмжбкСї биОУкСУмі бжекОємьУя зСТлСТОмжбкП ОаС ФкімОТкП 

ліглТжєйУмбС, сС гіє кО СУкСбі зСиПзмжбкСї биОУкСУмі еОУкСбкжзО (еОУкСбкжзіб). 
2. ЙіглТжєйУмбОйж зСиПзмжбкСї биОУкСУмі є бжТСакжпі зССлПТОмжбж, ліглТжєйУмбО 

УлСджбпСї зССлПТОоії, ліглТжєйУмбО вТСйОгУьзжХ мО ТПиівіРкжХ СТвОкіеОоіР, ікрі 
ліглТжєйУмбО, лПТПгаОпПкі еОзСкСй. 
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Стаття 94. Господарська діяльність кооперативів 
1. КССлПТОмжбж яз гСаТСбіиькі Са'єгкОккя вТСйОгяк е йПмСю УліиькСвС бжТірПккя 

кжйж ПзСкСйіпкжХ, УСоіОиькС-лСаФмСбжХ мО ікржХ лжмОкь йСдФмь УмбСТюбОмжУя Ф ТіекжХ 
вОиФеяХ (бжТСакжпі, УлСджбпі, джмиСбі мСсС). ДіяиькіУмь ТіекжХ бжгіб зССлПТОмжбіб 
ТПвФиюємьУя еОзСкСй. 

2. ГСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь зССлПТОмжбіб лСбжккО егіРУкюбОмжУя біглСбігкС гС 
бжйСв оьСвС КСгПзУФ, ікржХ еОзСкСгОбпжХ Озміб. 

З йПмСю егіРУкПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі кО еОУОгОХ ліглТжєйкжомбО вТСйОгякж 
йСдФмь ФмбСТюбОмж бжТСакжпі зССлПТОмжбж (зССлПТОмжбкі ліглТжєйУмбО). 

Стаття 95. Виробничий кооператив 
1. ВжТСакжпжй зССлПТОмжбСй бжекОємьУя гСаТСбіиькП Са'єгкОккя вТСйОгяк кО 

еОУОгОХ пиПкУмбО е йПмСю УліиькСї бжТСакжпСї ОаС ікрСї вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, сС 
аОеФємьУя кО їХ СУСажУміР мТФгСбіР ФпОУмі мО Са'єгкОккі йОРкСбжХ лОРСбжХ бкПУзіб, ФпОУмі б 
ФлТОбиіккі ліглТжєйУмбСй мО ТСелСгіиі гСХСгФ йід пиПкОйж зССлПТОмжбФ біглСбігкС гС їХ 
ФпОУмі Ф РСвС гіяиькСУмі. 

2. ВжТСакжпі зССлПТОмжбж йСдФмь егіРУкюбОмж бжТСакжпФ, лПТПТСакФ, еОвСмібПиькС-
еаФмСбФ, лСУмОпОиькжоьзФ, УПТбіУкФ і аФгь-язФ ікрФ ліглТжєйкжоьзФ гіяиькіУмь, кП 
еОаСТСкПкФ еОзСкСй. 

3. ВжТСакжпжР зССлПТОмжб є юТжгжпкСю СУСаСю і гіє кО СУкСбі УмОмФмФ. 
4. ЗОРйПкФбОккя бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ лСбжккС йіУмжмж УиСбО "бжТСакжпжР 

зССлПТОмжб" ОаС "зССлПТОмжбкП ліглТжєйУмбС". 

Стаття 96. Принципи діяльності виробничого кооперативу 
1. ВжТСакжпі зССлПТОмжбж УмбСТююмьУя мО егіРУкююмь УбСю гіяиькіУмь еО мОзжйж 

лТжкожлОйж: 

 гСаТСбіиькіУмь пиПкУмбО вТСйОгяк Ф зССлПТОмжбі мО біиькжР бжХіг е кьСвС; 

 СУСажУмО мТФгСбО ФпОУмь пиПкіб зССлПТОмжбФ Ф гіяиькСУмі ліглТжєйУмбО; 
 бігзТжміУмь і гСУмФлкіУмь пиПкУмбО гия мжХ, ХмС бжекОє УмОмФм зССлПТОмжбФ, 

аОдОє аТОмж ФпОУмь Ф РСвС гіяиькСУмі кО ФйСбОХ, бУмОкСбиПкжХ УмОмФмСй 
зССлПТОмжбФ; 

 гПйСзТОмжпкжР ХОТОзмПТ ФлТОбиіккя зССлПТОмжбСй, Тібкі лТОбО пиПкіб 
зССлПТОмжбФ лТж лТжРкяммі ТірПкь; 

 ТСелСгіи гСХСгФ йід пиПкОйж зССлПТОмжбФ біглСбігкС гС їХ мТФгСбСї мО 
йОРкСбСї ФпОУмі б гіяиькСУмі зССлПТОмжбФ; 

 зСкмТСиь пиПкіб зССлПТОмжбФ еО РСвС ТСаСмСю б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
УмОмФмСй. 

Стаття 97. Загальні умови створення виробничого кооперативу 
1. ЗОУкСбкжзОйж (пиПкОйж) бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ йСдФмь аФмж вТСйОгякж, 

ікСеПйоі мО СУСаж аПе вТСйОгякУмбО. НжУПиькіУмь пиПкіб бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ кП йСдП 
аФмж йПкрСю, кід мТж СУСаж. 

2. КірПккя лТС УмбСТПккя бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ лТжРйОємьУя РСвС ФУмОкСбпжйж 
еаСТОйж. 

3. ВжТСакжпжР зССлПТОмжб ббОдОємьУя УмбСТПкжй і кОаФбОє УмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж 
е гкя РСвС гПТдОбкСї ТПєУмТОоії біглСбігкС гС бжйСв оьСвС КСгПзУФ. 

Стаття 98. Членство у виробничому кооперативі 
1. НиПкОйж бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ йСдФмь аФмж вТСйОгякж, язі гСУявиж 16-ТіпкСвС 

бізФ, бжекОюмь УмОмФм зССлПТОмжбФ мО гСмТжйФюмьУя РСвС бжйСв, аПТФмь йОРкСбФ мО мТФгСбФ 
ФпОУмь Ф гіяиькСУмі зССлПТОмжбФ. 
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2. ГТСйОгякж йСдФмь аФмж СгкСпОУкС пиПкОйж бжТСакжпжХ зССлПТОмжбіб, О мОзСд 
пиПкОйж зССлПТОмжбіб ікржХ мжліб (УлСджбпжХ, джмиСбжХ мСсС). 

3. ВУмФл гС бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ егіРУкюємьУя кО лігУмОбі лжУьйСбСї еОябж 
вТСйОгякжкО. НиПк зССлПТОмжбФ ТСажмь бУмФлкжР мО лОРСбжР бкПУзж б лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ УмОмФмСй бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ. КірПккя лТОбиіккя (вСиСбж) зССлПТОмжбФ 
лТС лТжРкяммя Ф пиПкж зССлПТОмжбФ лігиявОє еОмбПТгдПккю еОвОиькжйж еаСТОйж. ЙСТягСз 
лТжРкяммя мОзСвС ТірПккя мО РСвС еОмбПТгдПккя бжекОпОємьУя УмОмФмСй зССлПТОмжбФ. 

4. НиПкУмбС Ф бжТСакжпСйФ зССлПТОмжбі лТжлжкяємьУя Ф ТОеі: 
 гСаТСбіиькСвС бжХСгФ е зССлПТОмжбФ; 

 лТжлжкПккя мТФгСбСї ФпОУмі б гіяиькСУмі зССлПТОмжбФ; 
 бжзиюпПккя е зССлПТОмжбФ Ф бжлОгзОХ і б лСТягзФ, бжекОпПкжХ УмОмФмСй; 

 кПеОмбПТгдПккя еОвОиькжйж еаСТОйж пиПкіб зССлПТОмжбФ ТірПккя лТОбиіккя 
(вСиСбж) лТС лТжРкяммя гС зССлПТОмжбФ; 

 УйПТмі пиПкО зССлПТОмжбФ. 
5. ЙСТягСз і йОРкСбі кОУиігзж лТжлжкПккя пиПкУмбО Ф бжТСакжпСйФ зССлПТОмжбі 

бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй мО УмОмФмСй зССлПТОмжбФ. 
6. ВжзиюпПккя е бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ (ебіиькПккя пиПкО зССлПТОмжбФ е 

зССлПТОмжбкСвС ліглТжєйУмбО) йСдП аФмж СУзОТдПкС гС УФгФ. 

Стаття 99. Права та обов'язки членів виробничого кооперативу 
1. ИУкСбкжйж лТОбОйж пиПкіб бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ є: 

 ФпОУмь б ФлТОбиіккі зССлПТОмжбСй, лТОбС вСиСУФ кО еОвОиькжХ еаСТОХ пиПкіб 
зССлПТОмжбФ, лТОбС СажТОмж і аФмж СаТОкжй б СТвОкж ФлТОбиіккя 
зССлПТОмжбСй; 

 зСТжУмФбОккя лСУиФвОйж зССлПТОмжбФ; 

 СгПТдОккя зССлПТОмжбкжХ бжлиОм мО пОУмзж гСХСгФ кО лОР; 
 СгПТдОккя гСУмСбіТкСї мО лСбкСї ікнСТйОоії лТС нікОкУСбС-вСУлСгОТУьзФ 

гіяиькіУмь зССлПТОмжбФ; 
 СгПТдОккя лОю Ф ТОеі бжХСгФ е зССлПТОмжбФ б лСТягзФ і УмТСзж, бжекОпПкі РСвС 

УмОмФмСй. 
2. ИУкСбкжйж СаСб'яезОйж пиПкіб бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ є гСмТжйОккя УмОмФмФ мО 

бжзСкОккя ТірПкь СТвОкіб ФлТОбиіккя зССлПТОмжбФ. 
3. ЛмОмФмСй бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ йСдФмь лПТПгаОпОмжУя мОзСд ікрі лТОбО мО 

СаСб'яезж пиПкіб зССлПТОмжбФ. 

Стаття 100. Майно виробничого кооперативу 
1. ЖОРкС бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ УмОкСбжмь зСиПзмжбкФ биОУкіУмь зССлПТОмжбФ. 

ВжТСакжпжР зССлПТОмжб є биОУкжзСй аФгібПиь, УлСТФг, йОРкСбжХ бкПУзіб РСвС пиПкіб, 
бжвСмСбиПкСї кжй лТСгФзоії, гСХСгіб, СгПТдОкжХ біг її ТПОиіеОоії мО ікрСї гіяиькСУмі, 
лПТПгаОпПкСї УмОмФмСй зССлПТОмжбФ, ікрСвС йОРкО, лТжгаОкСвС кО лігУмОбОХ, кП 
еОаСТСкПкжХ еОзСкСй. 

2. НиПкж зССлПТОмжбФ йСдФмь лПТПгОбОмж яз лОРСбжР бкПУСз лТОбС зСТжУмФбОккя 
кОиПдкСю їй еПйПиькСю гіиякзСю Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ еПйПиькжй еОзСкСгОбУмбСй. ЗО 
еПйПиькФ гіиякзФ, лПТПгОкФ бжТСакжпСйФ зССлПТОмжбФ б зСТжУмФбОккя, е зССлПТОмжбФ йСдП 
УлТОбиямжУя лиОмО Ф ТСейіТОХ, бжекОпПкжХ еОвОиькжйж еаСТОйж пиПкіб зССлПТОмжбФ. 

3. Дия егіРУкПккя вСУлСгОТУьзСї мО ікрСї гіяиькСУмі бжТСакжпжР зССлПТОмжб еО 
ТОХФкСз биОУкСвС йОРкО нСТйФє біглСбігкі нСкгж. 

4. ЖОРкС бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ біглСбігкС гС РСвС УмОмФмФ лСгіияємьУя кО 
лОРСбжР і кПлСгіиькжР нСкгж. ЗПлСгіиькжР нСкг ФмбСТюємьУя еО ТОХФкСз бУмФлкжХ бкПУзіб 
і йОРкО зССлПТОмжбФ (еО бжкямзСй еПйиі). ЙОРСбі бкПУзж пиПкіб зССлПТОмжбФ гС кьСвС кП 
бзиюпОюмьУя. ЙСТягСз нСТйФбОккя і ТСейіТж кПлСгіиькСвС нСкгФ бУмОкСбиююмьУя 
УмОмФмСй. 
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5. КСейіТж лОРСбжХ бкПУзіб гС зССлПТОмжбФ бУмОкСбиююмьУя б ТібкжХ пОУмжкОХ 
мО/ОаС лТСлСТоіРкС СпізФбОкіР ФпОУмі пиПкО зССлПТОмжбФ б РСвС вСУлСгОТУьзіР гіяиькСУмі. 

6. ЛікОкУСбі ТПУФТУж бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ нСТйФюмьУя еО ТОХФкСз гСХСгФ біг 
ТПОиіеОоії лТСгФзоії (ТСаім, лСУиФв), лОРСбжХ мО ікржХ бкПУзіб пиПкіб зССлПТОмжбФ, зТПгжміб 
мО ікржХ кОгХСгдПкь, кП еОаСТСкПкжХ еОзСкСгОбУмбСй. 

Стаття 101. Управління виробничим кооперативом 
1. КлТОбиіккя бжТСакжпжй зССлПТОмжбСй егіРУкюємьУя кО СУкСбі УОйСбТягФбОккя, 

виОУкСУмі, ФпОУмі РСвС пиПкіб Ф бжТірПккі лжмОкь гіяиькСУмі зССлПТОмжбФ. 
2. Вжсжй СТвОкСй ФлТОбиіккя бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ є еОвОиькі еаСТж пиПкіб 

зССлПТОмжбФ. ДС СТвОкіб ФлТОбиіккя зССлПТОмжбФ кОиПдОмь лТОбиіккя (вСиСбО) зССлПТОмжбФ 
мО ТПбіеіРкО зСйіУія (ТПбіеСТ) зССлПТОмжбФ. 

3. ЛмОмФмСй бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ йСдП аФмж лПТПгаОпПкС УлСУмПТПдкФ ТОгФ 
зССлПТОмжбФ. НиПкж ТПбіеіРкСї зСйіУії (ТПбіеСТ) зССлПТОмжбФ кП йСдФмь аФмж пиПкОйж РСвС 
лТОбиіккя (вСиСбСю зССлПТОмжбФ) пж УлСУмПТПдкСї ТОгж. 

Стаття 102. Загальні збори членів виробничого кооперативу 
1. ЗОвОиькі еаСТж: 

 бкСУямь ейікж гС УмОмФмФ зССлПТОмжбФ; 
 СажТОюмь рияХСй лТяйСвС мОєйкСвС вСиСУФбОккя вСиСбФ зССлПТОмжбФ, пиПкіб 

лТОбиіккя зССлПТОмжбФ, пиПкіб ТПбіеіРкСї зСйіУії (ТПбіеСТО), пиПкіб 
УлСУмПТПдкСї ТОгж зССлПТОмжбФ; 

 еОмбПТгдФюмь кОлТяйж ТСебжмзФ зССлПТОмжбФ; 

 еОУиФХСбФюмь ебімж СТвОкіб ФлТОбиіккя зССлПТОмжбФ лТС їХ гіяиькіУмь; 
 бжекОпОюмь бжгж і ТСейіТж нСкгіб зССлПТОмжбФ, лСТягСз їХ нСТйФбОккя мО 

бжзСТжУмОккя; 
 еОмбПТгдФюмь лТОбжиО бкФмТіркьСвС ТСелСТягзФ зССлПТОмжбкСвС 

ліглТжєйУмбО, ТіпкжР ебім і аОиОкУ зССлПТОмжбФ, лСТягСз нСТйФбОккя і 
ТСелСгіиФ гСХСгФ зССлПТОмжбФ, ТірПккя лТОбиіккя (вСиСбж) зССлПТОмжбФ лТС 
лТжРкяммя кСбжХ пиПкіб; 

 бжТірФюмь лжмОккя лТС бХСгдПккя зССлПТОмжбкСвС ліглТжєйУмбО гС Са'єгкОкь 
ліглТжєйУмб (зССлПТОмжбіб), ФпОУмь зССлПТОмжбФ Ф еОУкФбОккі ікржХ УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя; 

 лТжРйОюмь ТірПккя лТС ТПСТвОкіеОоію ОаС иізбігОоію зССлПТОмжбФ. 
2. ЗОвОиькі еаСТж йОюмь лТОбС лТжРйОмж аФгь-язі ікрі ТірПккя, лСб'яеОкі еі УмОмФмкСю 

гіяиькіУмю бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ. 
3. ЗОвОиькі еаСТж пиПкіб зССлПТОмжбФ лТСбСгямьУя сСТіпкС ліУия еОзікпПккя 

нікОкУСбСвС ТСзФ. ВСкж йСдФмь УзижзОмжУя мОзСд Ф аФгь-язжР пОУ еО ТірПккяй лТОбиіккя 
(вСиСбж) зССлПТОмжбФ пж е ікіоіОмжбж кП йПкр яз мТПмжкж пиПкіб зССлПТОмжбФ, язсС ікрП кП 
лПТПгаОпПкС УмОмФмСй. 

4. ЗОвОиькі еаСТж лТОбСйСпкі лТжРйОмж ТірПккя, язсС кО кжХ лТжУФмкі аіиьрП 
лСиСбжкж пиПкіб бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ. КірПккя е лжмОкь, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР 
оієї УмОммі, лТжРйОюмьУя аіиьріУмю вСиСУіб еОвОиькСї зіиьзСУмі пиПкіб зССлПТОмжбФ. 

Стаття 103. Правління виробничого кооперативу 
1. ЙТОбиіккя бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ УмбСТюємьУя Ф зССлПТОмжбі, гС УзиОгФ язСвС 

бХСгжмь кП йПкрП гПУямж пиПкіб. 
2. ЙТОбиіккя зССлПТОмжбФ: 

 ТСеТСаияє і бкСУжмь кО еОмбПТгдПккя еОвОиькжХ еаСТіб кОлТяйж ТСебжмзФ 
зССлПТОмжбФ; 

 УзижзОє еОвОиькі еаСТж пиПкіб зССлПТОмжбФ і зСкмТСиює бжзСкОккя лТжРкямжХ 
кжйж ТірПкь; 
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 бкСУжмь кО еОмбПТгдПккя еОвОиькжХ еаСТіб ТірПккя лТС лТжРкяммя гС 
зССлПТОмжбФ кСбжХ пиПкіб мО лТжлжкПккя пиПкУмбО; 

 еОаПелПпФє еаПТПдПккя йОРкО зССлПТОмжбФ; 
 СТвОкіеСбФє лТСбПгПккя кПеОиПдкжХ ОФгжмСТУьзжХ лПТПбіТСз гіяиькСУмі 

зССлПТОмжбФ; 
 бжТірФє лжмОккя кОбпОккя пиПкіб зССлПТОмжбФ, УлібТСаімкжомбО е 

бімпжекякжйж мО ікСеПйкжйж СТвОкіеОоіяйж; 
 гПиПвФє бжзСкОбпСйФ гжТПзмСТФ зССлПТОмжбФ лТОбС кО лТжРкяммя біглСбігкжХ 

ТірПкь е лжмОкь зСйлПмПкоії лТОбиіккя, язсС оП лПТПгаОпПкС УмОмФмСй 
зССлПТОмжбФ; 

 бжТірФє ікрі лжмОккя гіяиькСУмі зССлПТОмжбФ. 
3. ЙТОбиіккя СпСиює вСиСбО зССлПТОмжбФ, язжР СажТОємьУя еОвОиькжйж еаСТОйж 

пиПкіб бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ. ЛФкзоії вСиСбж зССлПТОмжбФ і лСТягСз РСвС бігзижзОккя 
бжекОпОюмьУя УмОмФмСй зССлПТОмжбФ. 

4. НиПкж лТОбиіккя йСдФмь СажТОмж еі УбСвС УзиОгФ еОУмФлкжзО вСиСбж мО УПзТПмОТя 
лТОбиіккя біглСбігкС гС УмОмФмФ зССлПТОмжбФ. 

5. НиПкж лТОбиіккя зССлПТОмжбФ лТОоююмь лПТПбОдкС кО вТСйОгУьзжХ еОУОгОХ. К 
УмОмФмі зССлПТОмжбФ йСдП аФмж лПТПгаОпПкС бжкОвСТСгФ еО ТСаСмФ пиПкіб лТОбиіккя. 

6. ЙПТіСгжпкіУмь лТСбПгПккя еОУігОкь лТОбиіккя зССлПТОмжбФ бжекОпОємьУя УмОмФмСй 
зССлПТОмжбФ. КірПккя лТжРйОємьУя аіиьріУмю вСиСУіб еО кОябкСУмі кО еОУігОккі кП йПкрП 
гбСХ мТПмжк пиПкіб лТОбиіккя зССлПТОмжбФ. 

7. К ТОеі язсС гС УзиОгФ бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ бХСгжмь йПкрП гПУямж пиПкіб, 
нФкзоії мО лСбкСбОдПккя лТОбиіккя егіРУкююмь еОвОиькі еаСТж мО вСиСбО зССлПТОмжбФ 
біглСбігкС гС УмОмФмФ. 

Стаття 104. Виконавчий директор виробничого кооперативу 
1. ЙТОбиіккя бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ йСдП кОРйОмж бжзСкОбпСвС гжТПзмСТО гия 

СлПТОмжбкСвС ФлТОбиіккя гіяиькіУмю ліглТжєйУмбО. ВжзСкОбпжР гжТПзмСТ кП йСдП аФмж 
пиПкСй зССлПТОмжбФ. 

2. ВжзСкОбпжР гжТПзмСТ егіРУкює УбСю гіяиькіУмь кО ФйСбОХ зСкмТОзмФ, язжР 
ФзиОгОє е кжй лТОбиіккя зССлПТОмжбФ, мО бжзСкФє нФкзоії біглСбігкС гС УмОмФмФ. 

3. ВжзСкОбпжР гжТПзмСТ кПУП біглСбігОиькіУмь еО УбСю гіяиькіУмь лПТПг 
зССлПТОмжбСй. 

4. К ТОеі бігУФмкСУмі Ф бжТСакжпСйФ зССлПТОмжбі лСУОгж бжзСкОбпСвС гжТПзмСТО 
ТСаСмСю зССлПТОмжбкСвС ліглТжєйУмбО зПТФє вСиСбО зССлПТОмжбФ. 

Стаття 105. Спостережна рада виробничого кооперативу 
1. К ТОеі язсС зіиьзіУмь пиПкіб бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ УмОкСбжмь аіиьр яз 

л'ямгПУям СУіа, Ф зССлПТОмжбі йСдП ФмбСТюбОмжУя УлСУмПТПдкО ТОгО гия зСкмТСию еО 
гіяиькіУмю бжзСкОбпСвС гжТПзмСТО зССлПТОмжбкСвС ліглТжєйУмбО. 

2. ЛлСУмПТПдкО ТОгО СажТОємьУя еОвОиькжйж еаСТОйж е пжУиО пиПкіб зССлПТОмжбФ Ф 
УзиОгі мТьСХ - л'ямж СУіа. НиПк УлСУмПТПдкСї ТОгж кП йСдП аФмж пиПкСй лТОбиіккя пж 
ТПбіеіРкСї зСйіУії. 

3. ЙСТягСз СаТОккя УлСУмПТПдкСї ТОгж мО її вСиСбж, О мОзСд лСТягСз гіяиькСУмі 
УлСУмПТПдкСї ТОгж бУмОкСбиююмьУя УмОмФмСй зССлПТОмжбФ. 

Стаття 106. Ревізійна комісія (ревізор) виробничого кооперативу 
1. З йПмСю зСкмТСию еО нікОкУСбС-вСУлСгОТУьзСю гіяиькіУмю бжТСакжпСвС 

зССлПТОмжбФ СажТОємьУя ТПбіеіРкО зСйіУія, О б зССлПТОмжбі, гС УзиОгФ язСвС бХСгжмь йПкрП 
гПУямж пиПкіб, - ТПбіеСТ. 
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2. КПбіеіРкО зСйіУія (ТПбіеСТ) СажТОємьУя еОвОиькжйж еаСТОйж е пжУиО пиПкіб 
зССлПТОмжбФ біглСбігкС гС РСвС УмОмФмФ. НиПкОйж ТПбіеіРкСї зСйіУії (ТПбіеСТСй) кП йСдФмь 
аФмж пиПкж лТОбиіккя пж УлСУмПТПдкСї ТОгж бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ. 

3. КПбіеіРкО зСйіУія (ТПбіеСТ) лігебімкО еОвОиькжй еаСТОй пиПкіб бжТСакжпСвС 
зССлПТОмжбФ. 

Стаття 107. Господарська діяльність виробничого кооперативу 
1. ВжТСакжпжР зССлПТОмжб біглСбігкС гС РСвС УмОмФмФ УОйСУміРкС бжекОпОє СУкСбкі 

кОлТяйж вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, егіРУкює її лиОкФбОккя мО СТвОкіеОоію. 
2. ВжТСакжпжР зССлПТОмжб ТПОиіеФє УбСю лТСгФзоію, кОгОє лСУиФвж еО оікОйж і 

мОТжнОйж, язі бУмОкСбиююмьУя кжй УОйСУміРкС ОаС кО гСвСбіТкіР СУкСбі, О Ф бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, - еО гПТдОбкжйж оікОйж і мОТжнОйж. 

3. ВігкСУжкж бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ е ікржйж ліглТжєйУмбОйж, ФУмОкСбОйж, 
СТвОкіеОоіяйж мО вТСйОгякОйж б ФУіХ УнПТОХ вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі бУмОкСбиююмьУя кО 
СУкСбі гСвСбСТіб. 

4. ДСХСг бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ нСТйФємьУя е кОгХСгдПкь біг вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі ліУия лСзТжммя йОмПТіОиькжХ мО лТжТібкякжХ гС кжХ бжмТОм і бжмТОм кО СлиОмФ 
лТОоі кОРйОкСвС лПТУСкОиФ. ДСХСг УлТяйСбФємьУя кО УлиОмФ лСгОмзіб мО ікржХ 
СаСб'яезСбжХ лиОмПдіб, кО лСвОрПккя зТПгжміб, лСзТжммя еажмзіб, лТСбПгПккя бігТОХФбОкь Ф 
нСкгж зССлПТОмжбФ, зССлПТОмжбкі бжлиОмж, бжлиОмФ пОУмСз гСХСгФ кО лОї мСсС. 

5. КССлПТОмжбкі бжлиОмж - пОУмжкО гСХСгФ бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ, сС 
ТСелСгіияємьУя йід пиПкОйж зССлПТОмжбФ е ФТОХФбОккяй їХ мТФгСбСї мО ікрСї ФпОУмі б 
гіяиькСУмі зССлПТОмжбФ. ЗОТОХФбОккя і бжлиОмО пОУмСз гСХСгФ кО лОї егіРУкююмьУя еО 
лігУФйзОйж нікОкУСбСвС ТСзФ е гСХСгФ, сС еОижрОємьУя Ф ТСелСТягдПккі зССлПТОмжбФ е 
ФТОХФбОккяй кПСаХігкСУмі нСТйФбОккя РСвС нСкгіб. ЗО ТірПккяй еОвОиькжХ еаСТіб пиПкіб 
зССлПТОмжбФ бжлиОмО пОУмСз гСХСгФ кО лОї йСдП егіРУкюбОмжУя Ф вТСрСбіР нСТйі, 
мСбОТОйж, оіккжйж лОлПТОйж мСсС. 

6. ЙСТягСз бжзСТжУмОккя гСХСгФ бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ бжекОпОємьУя УмОмФмСй 
зССлПТОмжбФ біглСбігкС гС еОзСкФ. 

7. ВжТСакжпжР зССлПТОмжб УОйСУміРкС егіРУкює еСбкіркьСПзСкСйіпкФ гіяиькіУмь 
біглСбігкС гС еОзСкФ. ЙСТягСз бжзСТжУмОккя зСрміб зССлПТОмжбФ б ікСеПйкіР бОиюмі 
бУмОкСбиюємьУя еОзСкСй мО УмОмФмСй зССлПТОмжбФ. 

8. ЖОРкСбі бігкСУжкж пиПкО бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ е зССлПТОмжбСй Ф ТОеі 
лТжлжкПккя пиПкУмбО б зССлПТОмжбі мО сСгС лПТПХСгФ лОю ТПвФиююмьУя ожбіиькжй 
еОзСкСгОбУмбСй. 

Стаття 108. Майнова відповідальність виробничого кооперативу 
1. ВжТСакжпжР зССлПТОмжб біглСбігОє еО УбСїйж еСаСб'яеОккяйж ФУій кОиПдкжй РСйФ 

йОРкСй. НиПкж бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ кПУФмь еО еСаСб'яеОккяйж зССлПТОмжбФ 
УФаУжгіОТкФ (гСгОмзСбФ) біглСбігОиькіУмь УбСїй йОРкСй Ф ТСейіТі, кП йПкрСйФ їХ лОРСбСвС 
бкПУзФ, язсС аіиьржР ТСейіТ біглСбігОиькСУмі кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй ОаС УмОмФмСй 
зССлПТОмжбФ. ВжТСакжпжР зССлПТОмжб кП кПУП біглСбігОиькСУмі еО еСаСб'яеОккяйж пиПкіб 
зССлПТОмжбФ. 

2. ВжТСакжпжР зССлПТОмжб йСдП еОУмТОХФбОмж УбСє йОРкС і йОРкСбі лТОбО еО 
ТірПккяй еОвОиькжХ еаСТіб пиПкіб зССлПТОмжбФ, язсС ікржР лСТягСз кП бУмОкСбиПкС 
еОзСкСй. 

Стаття 109. Припинення виробничого кооперативу 
1. ВжТСакжпжР зССлПТОмжб еО ТірПккяй еОвОиькжХ еаСТіб пиПкіб зССлПТОмжбФ йСдП 

аФмж ТПСТвОкіеСбОкжР Ф ліглТжєйУмбО ікржХ нСТй вСУлСгОТюбОккя б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ 
УмОмФмСй зССлПТОмжбФ біглСбігкС гС бжйСв оьСвС КСгПзУФ. 
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2. ВжТСакжпжР зССлПТОмжб иізбігФємьУя б еОвОиькСйФ лСТягзФ иізбігОоії УФа'єзмО 
вСУлСгОТюбОккя, лПТПгаОпПкСйФ ожй КСгПзУСй, е ФТОХФбОккяй мОзСвС: 

 иізбігОоія бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ егіРУкюємьУя иізбігОоіРкСю зСйіУією, 
лТжекОпПкСю еОвОиькжйж еаСТОйж пиПкіб зССлПТОмжбФ, О Ф ТОеі РСвС иізбігОоії 
еО ТірПккяй УФгФ - иізбігОоіРкСю зСйіУією, УнСТйСбОкСю біглСбігкС гС оьСвС 
ТірПккя; 

 ТСелСТягдПккя еПйиПю бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ, сС иізбігФємьУя, 
егіРУкюємьУя б лСТягзФ і кО ФйСбОХ, лПТПгаОпПкжХ еПйПиькжй 
еОзСкСгОбУмбСй. ЖОРкС зССлПТОмжбФ, сС еОижржиСУя ліУия ТСеТОХФкзіб е 
аюгдПмСй мО зТПгжмСТОйж, ТСелСгіияємьУя йід пиПкОйж бжТСакжпСвС 
зССлПТОмжбФ лТСлСТоіРкС бОТмСУмі їХ лОю. 

Стаття 110. Інші питання діяльності виробничого кооперативу 
1. Ікрі лжмОккя гіяиькСУмі бжТСакжпСвС зССлПТОмжбФ ТПвФиююмьУя ожй КСгПзУСй, 

ікржйж еОзСкОйж. 

Стаття 111. Споживча кооперація. Підприємства споживчої кооперації 
1. ЛлСджбпО зССлПТОоія б КзТОїкі - УжУмПйО УОйСбТягкжХ СТвОкіеОоіР вТСйОгяк 

(УлСджбпжХ мСбОТжУмб, їХ УліиСз, Са'єгкОкь), О мОзСд ліглТжєйУмб мО ФУмОкСб ожХ 
СТвОкіеОоіР, язО є УОйСУміРкСю СТвОкіеОоіРкСю нСТйСю зССлПТОмжбкСвС ТФХФ. 

2. ЙПТбжккСю иОкзСю УлСджбпСї зССлПТОоії є УлСджбпП мСбОТжУмбС - УОйСбТягкО 
СТвОкіеОоія вТСйОгяк, язі кО СУкСбі гСаТСбіиькСУмі пиПкУмбО, йОРкСбСї ФпОУмі мО 
беОєйСгСлСйСвж Са'єгкФюмьУя гия УліиькСї вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі е йПмСю 
зСиПзмжбкСвС СТвОкіеСбОкСвС еОаПелПпПккя УбСїХ ПзСкСйіпкжХ і УСоіОиькжХ ікмПТПУіб. 
КСдкжР пиПк УлСджбпСвС мСбОТжУмбО йОє УбСю пОУмзФ б РСвС йОРкі. 

3. ЛлСджбпП мСбОТжУмбС є юТжгжпкСю СУСаСю і гіє кО СУкСбі УмОмФмФ. 
4. ЛлСджбпі мСбОТжУмбО йСдФмь кО гСаТСбіиькжХ еОУОгОХ Са'єгкФбОмжУя б Уліизж, ікрі 

нСТйж Са'єгкОккя, лПТПгаОпПкі еОзСкСй, єгжкФ УліизФ УлСджбпжХ мСбОТжУмб КзТОїкж мО 
йОюмь лТОбС біиькСвС бжХСгФ е кжХ. 

5. ВиОУкіУмь УлСджбпСї зССлПТОоії УзиОгОємьУя е биОУкСУмі УлСджбпжХ мСбОТжУмб, 
УліиСз (Са'єгкОкь) мО їХ УліиькСї биОУкСУмі і є Сгкією е нСТй зСиПзмжбкСї биОУкСУмі. 
ВСиСгіккя, зСТжУмФбОккя мО ТСелСТягдПккя биОУкіУмю УлСджбпСї зССлПТОоії егіРУкююмь її 
СТвОкж біглСбігкС гС ФУмОкСбпжХ гСзФйПкміб мСбОТжУмб, УліиСз (Са'єгкОкь). 

Иа'єзмж лТОбО биОУкСУмі УлСджбпСї зССлПТОоії йСдФмь лПТПаФбОмж Ф УліиькіР 
биОУкСУмі УлСджбпжХ мСбОТжУмб, УліиСз (Са'єгкОкь). ЇХ пОУмзО Ф биОУкСУмі бжекОпОємьУя 
гСвСбСТСй. 

6. ЙТОбСбі еОУОгж СТвОкіеОоії мО гіяиькСУмі УлСджбпСї зССлПТОоії бжекОпОюмьУя 
еОзСкСй. 

7. ЛлСджбпі мСбОТжУмбО, їХ Уліизж (Са'єгкОккя) йСдФмь ФмбСТюбОмж гия егіРУкПккя 
УбСїХ УмОмФмкжХ оіиПР ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж мО ікрі УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя біглСбігкС 
гС бжйСв оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ еОзСкіб. 

8. ЙіглТжєйУмбОйж УлСджбпСї зССлПТОоії бжекОюмьУя ФкімОТкі ОаС зСТлСТОмжбкі 
ліглТжєйУмбО, ФмбСТПкі УлСджбпжй мСбОТжУмбСй (мСбОТжУмбОйж) ОаС УліизСю 
(Са'єгкОккяй) УлСджбпжХ мСбОТжУмб біглСбігкС гС бжйСв оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ 
еОзСкСгОбпжХ Озміб е йПмСю егіРУкПккя УмОмФмкжХ оіиПР ожХ мСбОТжУмб, УліиСз (Са'єгкОкь). 

Стаття 112. Підприємства об'єднань громадян, релігійних організацій 
1. ЙіглТжєйУмбСй Са'єгкОккя вТСйОгяк, ТПиівіРкСї СТвОкіеОоії є ФкімОТкП 

ліглТжєйУмбС, еОУкСбОкП кО биОУкСУмі Са'єгкОккя вТСйОгяк (вТСйОгУьзСї СТвОкіеОоії, 
лСиімжпкСї лОТмії) ОаС биОУкСУмі ТПиівіРкСї СТвОкіеОоії гия егіРУкПккя вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі е йПмСю бжзСкОккя їХ УмОмФмкжХ еОбгОкь. 
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2. ЙТОбС биОУкСУмі Са'єгкОкь вТСйОгяк ТПОиіеФюмь їХ бжсі УмОмФмкі СТвОкж ФлТОбиіккя 
б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ еОзСкСй мО УмОмФмкжйж гСзФйПкмОйж. ЙТОбС биОУкСУмі 
ТПиівіРкжХ СТвОкіеОоіР ТПОиіеФємьУя їХ СТвОкОйж ФлТОбиіккя біглСбігкС гС еОзСкФ. 

3. ЗОУкСбкжзСй ліглТжєйУмбО Са'єгкОккя вТСйОгяк є біглСбігкП Са'єгкОккя 
вТСйОгяк, сС йОє УмОмФУ юТжгжпкСї СУСаж, О мОзСд Са'єгкОккя (УліизО) вТСйОгУьзжХ 
СТвОкіеОоіР Ф ТОеі, язсС РСвС УмОмФмСй лПТПгаОпПкС лТОбС еОУкФбОккя ліглТжєйУмб. 
ЙСиімжпкжй лОТміяй мО юТжгжпкжй СУСаОй, сС кжйж УмбСТююмьУя, еОаСТСкяємьУя 
еОУкСбФбОмж ліглТжєйУмбО, еО бжкямзСй еОУСаіб йОУСбСї ікнСТйОоії, ліглТжєйУмб, сС 
егіРУкююмь лТСгОд УФУліиькС-лСиімжпкСї иімПТОмФТж, ікржХ лТСлОвОкгжУмУьзС-ОвімОоіРкжХ 
йОмПТіОиіб, бжТСаіб е биОУкСю УжйбСиізСю, лТСбПгПккя бжУмОбСз, иПзоіР, нПУмжбОиіб мО 
ікржХ УФУліиькС-лСиімжпкжХ еОХСгіб. 

4. КПиівіРкі СТвОкіеОоії йОюмь лТОбС еОУкСбФбОмж бжгОбкжпі, лСиівТОніпкі, бжТСакжпі, 
ТПУмОбТОоіРкС-аФгібПиькі, УіиьУьзСвСУлСгОТУьзі мО ікрі ліглТжєйУмбО, кПСаХігкі гия 
еОаПелПпПккя гіяиькСУмі ожХ СТвОкіеОоіР. 

5. ЙіглТжєйУмбС Са'єгкОккя вТСйОгяк, ТПиівіРкСї СТвОкіеОоії гіє кО СУкСбі УмОмФмФ і є 
юТжгжпкСю СУСаСю, егіРУкююпж УбСю гіяиькіУмь кО лТОбі СлПТОмжбкСвС ФлТОбиіккя ОаС 
вСУлСгОТУьзСвС бігОккя біглСбігкС гС бжйСв оьСвС КСгПзУФ. 

6. ИайПдПккя сСгС УмбСТПккя мО гіяиькСУмі СзТПйжХ бжгіб ліглТжєйУмб Са'єгкОккя 
вТСйОгяк, ТПиівіРкСї СТвОкіеОоії бУмОкСбиююмьУя еОзСкОйж. 

ГлОвО 11 
 ЙКИВАМЗІ ЙІДЙКИЄЖЛМВА. ІЗОІ ВИДИ ЙІДЙКИЄЖЛМВ 

Стаття 113. Приватні підприємства 
1. ЙТжбОмкжй ліглТжєйУмбСй бжекОємьУя ліглТжєйУмбС, сС гіє кО СУкСбі лТжбОмкСї 

биОУкСУмі СгкСвС ОаС зіиьзСХ вТСйОгяк, ікСеПйоіб, СУіа аПе вТСйОгякУмбО мО РСвС (їХ) лТОоі 
пж е бжзСТжУмОккяй кОРйОкСї лТОоі. ЙТжбОмкжй є мОзСд ліглТжєйУмбС, сС гіє кО СУкСбі 
лТжбОмкСї биОУкСУмі УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя - юТжгжпкСї СУСаж. 

2. ЙСТягСз СТвОкіеОоії мО гіяиькСУмі лТжбОмкжХ ліглТжєйУмб бжекОпОємьУя ожй 
КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж. 

3. КпОУкжз лТжбОмкСвС ліглТжєйУмбО йСдП бУмОкСбжмж бжйСвФ кСмОТіОиькСвС 
лСУбігпПккя лТОбСпжкФ, лТПгйПмСй язСвС є пОУмзО мОзСвС ФпОУкжзО Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі 
біглСбігкСвС ліглТжєйУмбО, мО УзОУФбОмж мОзФ бжйСвФ, бігСйСУмі лТС сС бкСУямьУя гС 
ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ юТжгжпкжХ СУіа, ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб мО вТСйОгУьзжХ 
нСТйФбОкь Ф лСТягзФ, бжекОпПкСйФ еОзСкСй. МОзО бжйСвО ФпОУкжзО, О мОзСд УзОУФбОккя 
ФпОУкжзСй оієї бжйСвж є СгкСУмСТСккій лТОбСпжкСй мО лігиявОє кСмОТіОиькСйФ 
лСУбігпПккю. 

Стаття 114. Фермерське господарство 
1. ЛПТйПТУьзП вСУлСгОТУмбС є нСТйСю ліглТжєйкжомбО вТСйОгяк е йПмСю 

бжТСакжомбО, лПТПТСазж мО ТПОиіеОоії мСбОТкСї УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії. 
2. НиПкОйж нПТйПТУьзСвС вСУлСгОТУмбО кП йСдФмь аФмж СУСаж, язі лТОоююмь Ф кьСйФ 

еО мТФгСбжй гСвСбСТСй (зСкмТОзмСй, ФвСгСю). 
3. ВігкСУжкж, лСб'яеОкі іе УмбСТПккяй мО гіяиькіУмю нПТйПТУьзжХ вСУлСгОТУмб, 

ТПвФиююмьУя ожй КСгПзУСй, О мОзСд еОзСкСй лТС нПТйПТУьзП вСУлСгОТУмбС, ікржйж 
еОзСкОйж. 

Стаття 114
1
. Сільськогосподарський кооператив, сільськогосподарське 

кооперативне об'єднання 
1. Дия лТСбОгдПккя УліиькСї вСУлСгОТУьзСї мО ікрСї гіяиькСУмі е йПмСю еОгСбСиПккя 

ПзСкСйіпкжХ, УСоіОиькжХ мО ікржХ лСмТПа ніежпкі мО/ОаС юТжгжпкі СУСаж, язі є бжТСакжзОйж 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії, йСдФмь Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй, ФмбСТюбОмж 
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УіиьУьзСвСУлСгОТУьзі зССлПТОмжбж, О УіиьУьзСвСУлСгОТУьзі зССлПТОмжбж - 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзі зССлПТОмжбкі Са'єгкОккя. 

2. ВігкСУжкж, лСб'яеОкі іе УмбСТПккяй мО гіяиькіУмю УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ 
зССлПТОмжбіб, УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжХ зССлПТОмжбкжХ Са'єгкОкь, ТПвФиююмьУя ожй 
КСгПзУСй, ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС УіиьУьзСвСУлСгОТУьзФ зССлПТОоію" мО ікржйж еОзСкОйж. 

Снання 115. Взийюрела. 

Стаття 116. Підприємство з іноземними інвестиціями 
1. ЙіглТжєйУмбС, УмбСТПкП біглСбігкС гС бжйСв оьСвС КСгПзУФ, б УмОмФмкСйФ зОлімОиі 

язСвС кП йПкр яз гПУямь бігУСмзіб УмОкСбжмь ікСеПйкО ікбПУмжоія, бжекОємьУя 
ліглТжєйУмбСй е ікСеПйкжйж ікбПУмжоіяйж. ЙіглТжєйУмбС кОаФбОє УмОмФУФ ліглТжєйУмбО е 
ікСеПйкжйж ікбПУмжоіяйж е гкя еОТОХФбОккя ікСеПйкСї ікбПУмжоії кО РСвС аОиОкУ. 

2. ІкСеПйкСю ікбПУмжоією є оіккСУмі, сС бзиОгОюмьУя ікСеПйкжйж ікбПУмСТОйж б 
Са'єзмж ікбПУмжоіРкСї гіяиькСУмі біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж е йПмСю СмТжйОккя 
лТжаФмзФ ОаС гСУявкПккя УСоіОиькСвС ПнПзмФ. 

3. ІкСеПйкі ікбПУмжоії йСдФмь бзиОгОмжУя б Са'єзмж, ікбПУмФбОккя б язі кП еОаСТСкПкС 
еОзСкОйж КзТОїкж. 

4. ЙіглТжєйУмбО е ікСеПйкжйж ікбПУмжоіяйж йОюмь лТОбС аФмж еОУкСбкжзОйж 
гСпіТкіХ ліглТжєйУмб, УмбСТюбОмж ніиії і лТПгУмОбкжомбО кО мПТжмСТії КзТОїкж і еО її йПдОйж 
е гСгПТдОккяй бжйСв еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж мО еОзСкСгОбУмбО біглСбігкжХ гПТдОб. 

5. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж бжекОпПкі вОиФеі вСУлСгОТюбОккя мО/ОаС мПТжмСТії, б язжХ 
бУмОкСбиюємьУя еОвОиькжР ТСейіТ ФпОУмі ікСеПйкСвС ікбПУмСТО, О мОзСд мПТжмСТії, кО язжХ 
гіяиькіУмь ліглТжєйУмб е ікСеПйкжйж ікбПУмжоіяйж СайПдФємьУя ОаС еОаСТСкяємьУя, 
бжХСгяпж е бжйСв еОаПелПпПккя кОоіСкОиькСї аПелПзж. 

6. ЙТОбСбжР УмОмФУ і лСТягСз гіяиькСУмі ліглТжєйУмб е ікСеПйкжйж ікбПУмжоіяйж 
бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй, еОзСкСй лТС ТПджй ікСеПйкСвС ікбПУмФбОккя б КзТОїкі, 
ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж. 

Стаття 117. Іноземне підприємство 
1. ІкСеПйкжй ліглТжєйУмбСй є ФкімОТкП ОаС зСТлСТОмжбкП ліглТжєйУмбС, УмбСТПкП еО 

еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж, сС гіє бжзиюпкС кО СУкСбі биОУкСУмі ікСеПйоіб ОаС ікСеПйкжХ 
юТжгжпкжХ СУіа, ОаС гіюпП ліглТжєйУмбС, лТжгаОкП лСбкіУмю Ф биОУкіУмь ожХ СУіа. 

2. ІкСеПйкі ліглТжєйУмбО кП йСдФмь УмбСТюбОмжУя б вОиФеяХ, бжекОпПкжХ еОзСкСй, 
сС йОюмь УмТОмПвіпкП екОпПккя гия аПелПзж гПТдОбж. 

3. ДіяиькіУмь ніиіР, лТПгУмОбкжомб мО ікржХ бігСзТПйиПкжХ лігТСегіиіб ліглТжєйУмб, 
ФмбСТПкжХ еО еОзСкСгОбУмбСй ікржХ гПТдОб, егіРУкюємьУя кО мПТжмСТії КзТОїкж біглСбігкС 
гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж. 

4. КйСбж і лСТягСз УмбСТПккя, бжйСвж гС СТвОкіеОоії мО гіяиькСУмі ікСеПйкжХ 
ліглТжєйУмб бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй, еОзСкСй лТС ТПджй ікСеПйкСвС ікбПУмФбОккя, 
ікржйж еОзСкОйж. 

ГлОвО 12 
 ИБ'ЄДЗАЗЗЯ ЙІДЙКИЄЖЛМВ 

Стаття 118. Поняття об'єднання підприємств 
1. Иа'єгкОккяй ліглТжєйУмб є вСУлСгОТУьзО СТвОкіеОоія, ФмбСТПкО Ф УзиОгі гбСХ ОаС 

аіиьрП ліглТжєйУмб е йПмСю зССТгжкОоії їХ бжТСакжпСї, кОФзСбСї мО ікрСї гіяиькСУмі гия 
бжТірПккя УліиькжХ ПзСкСйіпкжХ мО УСоіОиькжХ еОбгОкь. 

2. Иа'єгкОккя ліглТжєйУмб ФмбСТююмьУя ліглТжєйУмбОйж кО гСаТСбіиькжХ еОУОгОХ 
ОаС еО ТірПккяй СТвОкіб, язі біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ еОзСкіб йОюмь лТОбС 
ФмбСТюбОмж Са'єгкОккя ліглТжєйУмб. В Са'єгкОккя ліглТжєйУмб йСдФмь бХСгжмж 
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ліглТжєйУмбО, ФмбСТПкі еО еОзСкСгОбУмбСй ікржХ гПТдОб, О ліглТжєйУмбО КзТОїкж йСдФмь 
бХСгжмж б Са'єгкОккя ліглТжєйУмб, ФмбСТПкі кО мПТжмСТії ікржХ гПТдОб. 

3. Иа'єгкОккя ліглТжєйУмб ФмбСТююмьУя кО кПбжекОпПкжР УмТСз ОаС яз мжйпОУСбі 
Са'єгкОккя. 

4. Иа'єгкОккя ліглТжєйУмб є юТжгжпкСю СУСаСю. 
5. ДПТдОбкО ТПєУмТОоія Са'єгкОккя ліглТжєйУмб егіРУкюємьУя біглСбігкС гС УмОммі 

58 оьСвС КСгПзУФ. 

Стаття 119. Види об'єднань підприємств 
1. ЗОиПдкС біг лСТягзФ еОУкФбОккя Са'єгкОккя ліглТжєйУмб йСдФмь ФмбСТюбОмжУя яз 

вСУлСгОТУьзі Са'єгкОккя ОаС яз гПТдОбкі пж зСйФкОиькі вСУлСгОТУьзі Са'єгкОккя. 
2. ГСУлСгОТУьзП Са'єгкОккя - Са'єгкОккя ліглТжєйУмб, ФмбСТПкП еО ікіоіОмжбСю 

ліглТжєйУмб, кПеОиПдкС біг їХ бжгФ, язі кО гСаТСбіиькжХ еОУОгОХ Са'єгкОиж УбСю 
вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь. 

3. ГСУлСгОТУьзі Са'єгкОккя гіюмь кО СУкСбі ФУмОкСбпСвС гСвСбСТФ мО/ОаС УмОмФмФ, 
язжР еОмбПТгдФємьУя їХ еОУкСбкжзОйж. 

4. ДПТдОбкП (зСйФкОиькП) вСУлСгОТУьзП Са'єгкОккя - Са'єгкОккя ліглТжєйУмб, 
ФмбСТПкП гПТдОбкжйж (зСйФкОиькжйж) ліглТжєйУмбОйж еО ТірПккяй КОаікПмФ ЖікіУмТіб 
КзТОїкж ОаС, Ф бжекОпПкжХ еОзСкСй бжлОгзОХ, ТірПккяй йікіУмПТУмб (ікржХ СТвОкіб, гС 
УнПТж ФлТОбиіккя язжХ бХСгямь ліглТжєйУмбО, сС ФмбСТююмь Са'єгкОккя), ОаС ТірПккяй 
зСйлПмПкмкжХ СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя. 

5. ДПТдОбкП (зСйФкОиькП) вСУлСгОТУьзП Са'єгкОккя гіє кО СУкСбі ТірПккя лТС РСвС 
ФмбСТПккя мО УмОмФмФ, язжР еОмбПТгдФємьУя СТвОкСй, сС лТжРкяб ТірПккя лТС ФмбСТПккя 
Са'єгкОккя. 

6. ЙСиСдПккя оієї виОбж еОУмСУСбФюмьУя мОзСд гС Са'єгкОкь ікржХ УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя - юТжгжпкжХ СУіа ОаС Са'єгкОкь ліглТжєйУмб еО ФпОУмі мОзжХ СУіа, язсС 
ікрП кП лПТПгаОпПкС ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж. 

Стаття 120. Організаційно-правові форми об'єднань підприємств 
1. ГСУлСгОТУьзі Са'єгкОккя ФмбСТююмьУя яз ОУСоіОоії, зСТлСТОоії, зСкУСТоіФйж, 

зСкоПТкж, ікрі Са'єгкОккя ліглТжєйУмб, лПТПгаОпПкі еОзСкСй. 
2. АУСоіОоія - гСвСбіТкП Са'єгкОккя, УмбСТПкП е йПмСю лСУміРкСї зССТгжкОоії 

вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі ліглТжєйУмб, сС Са'єгкОижУя, рияХСй оПкмТОиіеОоії Сгкієї ОаС 
зіиьзСХ бжТСакжпжХ мО ФлТОбиікУьзжХ нФкзоіР, ТСебжмзФ УлПоіОиіеОоії і зССлПТОоії 
бжТСакжомбО, СТвОкіеОоії УліиькжХ бжТСакжомб кО СУкСбі Са'єгкОккя ФпОУкжзОйж 
нікОкУСбжХ мО йОмПТіОиькжХ ТПУФТУіб гия еОгСбСиПккя лПТПбОдкС вСУлСгОТУьзжХ лСмТПа 
ФпОУкжзіб ОУСоіОоії. К УмОмФмі ОУСоіОоії лСбжккС аФмж еОекОпПкС, сС бСкО є вСУлСгОТУьзСю 
ОУСоіОоією. АУСоіОоія кП йОє лТОбО бмТФпОмжУя Ф вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь ліглТжєйУмб - 
ФпОУкжзіб ОУСоіОоії. ЗО ТірПккяй ФпОУкжзіб ОУСоіОоія йСдП аФмж ФлСбкСбОдПкО 
лТПгУмОбиямж їХ ікмПТПУж Ф бігкСУжкОХ е СТвОкОйж биОгж, ікржйж ліглТжєйУмбОйж мО 
СТвОкіеОоіяйж. 

3. КСТлСТОоією бжекОємьУя гСвСбіТкП Са'єгкОккя, УмбСТПкП кО СУкСбі лСєгкОккя 
бжТСакжпжХ, кОФзСбжХ і зСйПТоіРкжХ ікмПТПУіб ліглТжєйУмб, сС Са'єгкОижУя, е 
гПиПвФбОккяй кжйж СзТПйжХ лСбкСбОдПкь оПкмТОиіеСбОкСвС ТПвФиюбОккя гіяиькСУмі 
зСдкСвС е ФпОУкжзіб СТвОкОй ФлТОбиіккя зСТлСТОоії. 

4. КСкУСТоіФй - мжйпОУСбП УмОмФмкП Са'єгкОккя ліглТжєйУмб гия гСУявкПккя РСвС 
ФпОУкжзОйж лПбкСї УліиькСї вСУлСгОТУьзСї йПмж (ТПОиіеОоії оіиьСбжХ лТСвТОй, кОФзСбС-
мПХкіпкжХ, аФгібПиькжХ лТСПзміб мСсС). КСкУСТоіФй бжзСТжУмСбФє зСрмж, язжйж РСвС 
кОгіияюмь ФпОУкжзж, оПкмТОиіеСбОкі ТПУФТУж, бжгіиПкі кО нікОкУФбОккя біглСбігкСї 
лТСвТОйж, О мОзСд зСрмж, сС кОгХСгямь е ікржХ гдПТПи, б лСТягзФ, бжекОпПкСйФ РСвС 
УмОмФмСй. К ТОеі гСУявкПккя йПмж РСвС УмбСТПккя зСкУСТоіФй лТжлжкяє УбСю гіяиькіУмь. 
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5. КСкоПТкСй бжекОємьУя УмОмФмкП Са'єгкОккя ліглТжєйУмб, О мОзСд ікржХ 
СТвОкіеОоіР, кО СУкСбі їХ нікОкУСбСї еОиПдкСУмі біг СгкСвС ОаС вТФлж ФпОУкжзіб Са'єгкОккя, е 
оПкмТОиіеОоією нФкзоіР кОФзСбС-мПХкіпкСвС і бжТСакжпСвС ТСебжмзФ, ікбПУмжоіРкСї, 
нікОкУСбСї, еСбкіркьСПзСкСйіпкСї мО ікрСї гіяиькСУмі. КпОУкжзж зСкоПТкФ кОгіияюмь РСвС 
пОУмжкСю УбСїХ лСбкСбОдПкь, Ф мСйФ пжУиі лТОбСй лТПгУмОбиямж їХ ікмПТПУж Ф бігкСУжкОХ е 
СТвОкОйж биОгж, ікржйж ліглТжєйУмбОйж мО СТвОкіеОоіяйж. КпОУкжзж зСкоПТкФ кП йСдФмь 
аФмж СгкСпОУкС ФпОУкжзОйж ікрСвС зСкоПТкФ. 

6. ДПТдОбкі і зСйФкОиькі вСУлСгОТУьзі Са'єгкОккя ФмбСТююмьУя лПТПбОдкС Ф нСТйі 
зСТлСТОоії ОаС зСкоПТкФ, кПеОиПдкС біг кОРйПкФбОккя Са'єгкОккя (зСйаікОм, мТПУм мСсС). 

Стаття 121. Статус підприємства - учасника об'єднання підприємств 
1. ЙіглТжєйУмбО - ФпОУкжзж Са'єгкОккя ліглТжєйУмб еаПТівОюмь УмОмФУ юТжгжпкСї 

СУСаж кПеОиПдкС біг СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбСї нСТйж Са'єгкОккя, і кО кжХ лСржТююмьУя 
лСиСдПккя оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ еОзСкіб сСгС ТПвФиюбОккя гіяиькСУмі ліглТжєйУмб. 

2. ЙіглТжєйУмбС - ФпОУкжз вСУлСгОТУьзСвС Са'єгкОккя йОє лТОбС: 
 гСаТСбіиькС бжРмж е Са'єгкОккя кО ФйСбОХ і б лСТягзФ, бжекОпПкжХ ФУмОкСбпжй 

гСвСбСТСй лТС РСвС ФмбСТПккя пж УмОмФмСй вСУлСгОТУьзСвС Са'єгкОккя; 
 аФмж пиПкСй ікржХ Са'єгкОкь ліглТжєйУмб, язсС еОзСкСй, еОУкСбкжоьзжй 

гСвСбСТСй пж УмОмФмСй вСУлСгОТУьзСвС Са'єгкОккя кП бУмОкСбиПкС ікрП; 
 СгПТдФбОмж біг вСУлСгОТУьзСвС Са'єгкОккя б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ 

ікнСТйОоію, лСб'яеОкФ е ікмПТПУОйж ліглТжєйУмбО; 
 СгПТдФбОмж пОУмжкФ лТжаФмзФ біг гіяиькСУмі вСУлСгОТУьзСвС Са'єгкОккя 

біглСбігкС гС РСвС УмОмФмФ. ЙіглТжєйУмбС йСдП йОмж мОзСд ікрі лТОбО, 
лПТПгаОпПкі еОУкСбкжоьзжй гСвСбСТСй пж УмОмФмСй вСУлСгОТУьзСвС 
Са'єгкОккя біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. 

3. ЙіглТжєйУмбС, язП бХСгжмь гС УзиОгФ гПТдОбкСвС ОаС зСйФкОиькСвС 
вСУлСгОТУьзСвС Са'єгкОккя, кП йОє лТОбО аПе евСгж Са'єгкОккя бжХСгжмж е РСвС УзиОгФ, О 
мОзСд Са'єгкФбОмж кО гСаТСбіиькжХ еОУОгОХ УбСю гіяиькіУмь е ікржйж УФа'єзмОйж 
вСУлСгОТюбОккя мО лТжРйОмж ТірПккя лТС УбСє лТжлжкПккя. 

4. КірПккя лТС ФмбСТПккя Са'єгкОккя ліглТжєйУмб (ФУмОкСбпжР гСвСбіТ) мО УмОмФм 
Са'єгкОккя лСвСгдФюмьУя е АкмжйСкСлСиькжй зСйімПмСй КзТОїкж б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй. 

Стаття 122. Управління об'єднанням підприємств 
1. ГСУлСгОТУьзі Са'єгкОккя йОюмь бжсі СТвОкж ФлТОбиіккя (еОвОиькі еаСТж ФпОУкжзіб) 

мО ФмбСТююмь бжзСкОбпі СТвОкж, лПТПгаОпПкі УмОмФмСй вСУлСгОТУьзСвС Са'єгкОккя. 
2. ВжсжР СТвОк вСУлСгОТУьзСвС Са'єгкОккя: 
еОмбПТгдФє УмОмФм вСУлСгОТУьзСвС Са'єгкОккя мО бкСУжмь ейікж гС кьСвС; 

 бжТірФє лжмОккя лТС лТжРкяммя б вСУлСгОТУьзП Са'єгкОккя кСбжХ ФпОУкжзіб мО 
бжзиюпПккя ФпОУкжзіб е РСвС УзиОгФ; 

 ФмбСТює бжзСкОбпжР СТвОк вСУлСгОТУьзСвС Са'єгкОккя біглСбігкС гС РСвС 
УмОмФмФ пж гСвСбСТФ; 

 бжТірФє нікОкУСбі мО ікрі лжмОккя біглСбігкС гС ФУмОкСбпжХ гСзФйПкміб 
вСУлСгОТУьзСвС Са'єгкОккя. 

3. ВжзСкОбпжР СТвОк вСУлСгОТУьзСвС Са'єгкОккя (зСиПвіОиькжР пж СгкССУСаСбжР) 
бжТірФє лжмОккя лСмСпкСї гіяиькСУмі, язі біглСбігкС гС УмОмФмФ ОаС гСвСбСТФ бігкПУПкі гС 
РСвС зСйлПмПкоії. 

4. КлТОбиіккя гПТдОбкжй (зСйФкОиькжй) вСУлСгОТУьзжй Са'єгкОккяй егіРУкююмь 
лТОбиіккя Са'єгкОккя і вПкПТОиькжР гжТПзмСТ Са'єгкОккя, язжР лТжекОпОємьУя кО лСУОгФ мО 
ебіиькяємьУя е лСУОгж СТвОкСй, сС лТжРкяб ТірПккя лТС ФмбСТПккя Са'єгкОккя. ЛзиОг 
лТОбиіккя бжекОпОємьУя УмОмФмСй Са'єгкОккя. ЙСТягСз ФлТОбиіккя гПТдОбкжй 
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(зСйФкОиькжй) вСУлСгОТУьзжй Са'єгкОккяй бжекОпОємьУя УмОмФмСй Са'єгкОккя біглСбігкС 
гС еОзСкФ. 

ЗОзСкСй йСдП аФмж лПТПгаОпПкжР ікржР лСТягСз ФлТОбиіккя гПТдОбкжй 
(зСйФкОиькжй) вСУлСгОТУьзжй Са'єгкОккяй б СаСТСккС-лТСйжУиСбСйФ зСйлиПзУі. 

5. ЗгіРУкПккя ФлТОбиіккя лСмСпкСю гіяиькіУмю Са'єгкОккя ліглТжєйУмб йСдП аФмж 
гСТФпПкС ОгйікіУмТОоії СгкСвС е ліглТжєйУмб (вСиСбкСвС ліглТжєйУмбО Са'єгкОккя) кО 
ФйСбОХ, лПТПгаОпПкжХ ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж біглСбігкСвС Са'єгкОккя. 

6. ЛлСТж, сС бжкжзОюмь йід ФпОУкжзОйж Са'єгкОккя, бжТірФюмьУя б лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкСйФ УмОмФмСй Са'єгкОккя, ОаС б УФгСбСйФ лСТягзФ біглСбігкС гС еОзСкФ. 

Стаття 123. Майнові відносини в об'єднанні підприємств 
1. КпОУкжзж Са'єгкОккя ліглТжєйУмб йСдФмь бкСУжмж кО ФйСбОХ і б лСТягзФ, 

лПТПгаОпПкжХ РСвС ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж, йОРкСбі бкПУзж (бУмФлкі, пиПкУьзі, оіиьСбі 
мСсС). 

2. ЖОРкС лПТПгОємьУя Са'єгкОккю РСвС ФпОУкжзОйж Ф вСУлСгОТУьзП бігОккя ОаС б 
СлПТОмжбкП ФлТОбиіккя кО СУкСбі ФУмОкСбпСвС гСвСбСТФ пж ТірПккя лТС ФмбСТПккя 
Са'єгкОккя. ВОТміУмь йОРкО Са'єгкОккя бігСаТОдОємьУя Ф РСвС аОиОкУі. 

3. ГСУлСгОТУьзП Са'єгкОккя йОє лТОбС ФмбСТюбОмж еО ТірПккяй РСвС бжсСвС СТвОкФ 
ФлТОбиіккя ФкімОТкі ліглТжєйУмбО, ніиії, лТПгУмОбкжомбО, О мОзСд аФмж ФпОУкжзСй 
(еОУкСбкжзСй) вСУлСгОТУьзжХ мСбОТжУмб. КмбСТПкі вСУлСгОТУьзжй Са'єгкОккяй 
ліглТжєйУмбО гіюмь біглСбігкС гС лСиСдПкь оьСвС КСгПзУФ, ікржХ еОзСкіб мО УмОмФмФ 
ліглТжєйУмбО, еОмбПТгдПкСвС Са'єгкОккяй. 

4. Иа'єгкОккя ліглТжєйУмб кП біглСбігОє еО еСаСб'яеОккяйж РСвС ФпОУкжзіб, О 
ліглТжєйУмбО-ФпОУкжзж кП біглСбігОюмь еО еСаСб'яеОккяйж Са'єгкОккя, язсС ікрП кП 
лПТПгаОпПкС ФУмОкСбпжй гСвСбСТСй ОаС УмОмФмСй Са'єгкОккя. 

Стаття 124. Вихід учасника з об'єднання. Припинення об'єднання 
підприємств 

1. ЙіглТжєйУмбО - ФпОУкжзж Са'єгкОккя йСдФмь бжРмж е РСвС УзиОгФ іе еаПТПдПккяй 
беОєйкжХ еСаСб'яеОкь мО ФзиОгПкжХ гСвСбСТіб е ікржйж УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя. 

2. ВжХіг ліглТжєйУмбО іе УзиОгФ гПТдОбкСвС (зСйФкОиькСвС) вСУлСгОТУьзСвС 
Са'єгкОккя егіРУкюємьУя еО ТірПккяй СТвОкФ, сС лТжРкяб ТірПккя лТС ФмбСТПккя 
Са'єгкОккя. 

3. ЙТжлжкПккя Са'єгкОккя ліглТжєйУмб бігаФбОємьУя б ТПеФиьмОмі РСвС ТПСТвОкіеОоії 
б ікрП Са'єгкОккя ОаС иізбігОоії. 

4. КПСТвОкіеОоія вСУлСгОТУьзСвС Са'єгкОккя егіРУкюємьУя еО ТірПккяй ліглТжєйУмб-
ФпОУкжзіб, О ТПСТвОкіеОоія гПТдОбкСвС (зСйФкОиькСвС) вСУлСгОТУьзСвС Са'єгкОккя - еО 
ТірПккяй СТвОкФ, сС лТжРкяб ТірПккя лТС ФмбСТПккя Са'єгкОккя. 

5. ЙізбігОоія вСУлСгОТУьзСвС Са'єгкОккя лТСбОгжмьУя еО ТірПккяй ліглТжєйУмб-
ФпОУкжзіб, О иізбігОоія гПТдОбкСвС (зСйФкОиькСвС) Са'єгкОккя - еО ТірПккяй СТвОкФ, сС 
лТжРкяб ТірПккя лТС ФмбСТПккя Са'єгкОккя. ЙізбігОоія Са'єгкОккя ліглТжєйУмб 
егіРУкюємьУя б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй сСгС иізбігОоії ліглТжєйУмбО. 
ЖОРкС, сС еОижржиСУя ліУия иізбігОоії Са'єгкОккя, ТСелСгіияємьУя йід ФпОУкжзОйж евігкС 
еі УмОмФмСй Са'єгкОккя ліглТжєйУмб пж гСвСбСТСй. 

Стаття 125. Виключена. 

Стаття 126. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії 
1. АУСоіРСбОкі ліглТжєйУмбО (вСУлСгОТУьзі СТвОкіеОоії) - оП вТФлО УФа'єзміб 

вСУлСгОТюбОккя - юТжгжпкжХ СУіа, лСб'яеОкжХ йід УСаСю бігкСУжкОйж ПзСкСйіпкСї мО/ОаС 
СТвОкіеОоіРкСї еОиПдкСУмі Ф нСТйі ФпОУмі б УмОмФмкСйФ зОлімОиі мО/ОаС ФлТОбиіккі. 
ЗОиПдкіУмь йід ОУСоіРСбОкжйж ліглТжєйУмбОйж йСдП аФмж лТСУмСю і бжТірОиькСю. 
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2. ЙТСУмО еОиПдкіУмь йід ОУСоіРСбОкжйж ліглТжєйУмбОйж бжкжзОє Ф ТОеі язсС СгкП е 
кжХ йОє йСдижбіУмь аиСзФбОмж лТжРкяммя ТірПкь ікржй (еОиПдкжй) ліглТжєйУмбСй, язі 
лСбжккі лТжРйОмжУя біглСбігкС гС еОзСкФ мО/ОаС ФУмОкСбпжХ гСзФйПкміб оьСвС 
ліглТжєйУмбО збОиінізСбОкСю аіиьріУмю вСиСУіб. 

3. ВжТірОиькО еОиПдкіУмь йід ОУСоіРСбОкжйж ліглТжєйУмбОйж бжкжзОє Ф ТОеі язсС 
йід ліглТжєйУмбОйж бУмОкСбиююмьУя бігкСУжкж зСкмТСию-ліглСТягзФбОккя еО ТОХФкСз 
лПТПбОдкСї ФпОУмі зСкмТСиююпСвС ліглТжєйУмбО б УмОмФмкСйФ зОлімОиі мО/ОаС еОвОиькжХ 
еаСТОХ пж ікржХ СТвОкОХ ФлТОбиіккя ікрСвС (гСпіТкьСвС) ліглТжєйУмбО, еСзТПйО бСиСгіккя 
зСкмТСиькжй лОзПмСй ОзоіР. ВігкСУжкж бжТірОиькСї еОиПдкСУмі йСдФмь бУмОкСбиюбОмжУя 
еО ФйСбж СмТжйОккя евСгж біглСбігкжХ СТвОкіб АкмжйСкСлСиькСвС зСйімПмФ КзТОїкж. 

4. ЙТС кОябкіУмь лТСУмСї мО бжТірОиькСї еОиПдкСУмі йОє аФмж еОекОпПкС Ф бігСйСУмяХ 
гПТдОбкСї ТПєУмТОоії еОиПдкСвС (гСпіТкьСвС) ліглТжєйУмбО мО СлФаиізСбОкС біглСбігкС гС 
еОзСкФ. 

5. НСигжквСбО зСйлОкія - лФаиіпкП ОзоіСкПТкП мСбОТжУмбС, язП бСиСгіє, зСТжУмФємьУя, 
О мОзСд ТСелСТягдОємьУя ХСигжквСбжйж зСТлСТОмжбкжйж лОзПмОйж ОзоіР (пОУмСз, лОїб) 
гбСХ ОаС аіиьрП зСТлСТОмжбкжХ ліглТжєйУмб (зТій лОзПміб ОзоіР, сС лПТПаФбОюмь Ф 
гПТдОбкіР биОУкСУмі). 

6. ЯзсС зСТлСТОмжбкП ліглТжєйУмбС пПТПе гії ОаС аПегіяиькіУмь ХСигжквСбСї зСйлОкії 
бжябжмьУя кПлиОмСУлТСйСдкжй мО бжекОємьУя аОкзТФмСй, мС ХСигжквСбО зСйлОкія кПУП 
УФаУжгіОТкФ біглСбігОиькіУмь еО еСаСб'яеОккяйж зСТлСТОмжбкСвС ліглТжєйУмбО. 

7. ЗОвОиькі еОУОгж нФкзоіСкФбОккя ХСигжквСбжХ зСйлОкіР б КзТОїкі, б мСйФ пжУиі 
ДПТдОбкСї зПТФюпСї ХСигжквСбСї зСйлОкії, О мОзСд СУСаижбСУмі їХ ФмбСТПккя, гіяиькСУмі мО 
иізбігОоії ТПвФиююмьУя ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС ХСигжквСбі зСйлОкії б КзТОїкі" мО ікржйж 
кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж. 

Стаття 127. Інші форми об'єднання інтересів підприємств 
1. ЗОзСкСй йСдФмь бжекОпОмжУя Р ікрі нСТйж Са'єгкОккя ікмПТПУіб ліглТжєйУмб 

(УСюеж, Уліизж, ОУСоіОоії ліглТжєйоіб мСсС), кП лПТПгаОпПкі Ф УмОммі 120 оьСвС КСгПзУФ. 

ГлОвО 13 
ГКИЖАДЯЗИЗ ЯК ЛКБ'ЄКМ ГИЛЙИДАКЮВАЗЗЯ. ИЛИБЙИВИЛМІ ЛМАМКЛК 

ІЗОИН ЛКБ'ЄКМІВ ГИЛЙИДАКЮВАЗЗЯ 

Стаття 128. Громадянин у сфері господарювання 
1. ГТСйОгякжк бжекОємьУя УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя Ф ТОеі егіРУкПккя кжй 

ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі еО ФйСбж гПТдОбкСї ТПєУмТОоії РСвС яз ліглТжєйоя аПе УмОмФУФ 
юТжгжпкСї СУСаж біглСбігкС гС УмОммі 58 оьСвС КСгПзУФ. 

2. ГТСйОгякжк-ліглТжєйПоь біглСбігОє еО УбСїйж еСаСб'яеОккяйж ФУій УбСїй йОРкСй, 
кО язП біглСбігкС гС еОзСкФ йСдП аФмж ебПТкПкС УмявкПккя. 

3. ГТСйОгякжк йСдП егіРУкюбОмж ліглТжєйкжоьзФ гіяиькіУмь: 
 аПелСУПТПгкьС яз ліглТжєйПоь ОаС пПТПе лТжбОмкП ліглТжєйУмбС, сС кжй 

УмбСТюємьУя; 
 іе еОиФпПккяй ОаС аПе еОиФпПккя кОРйОкСї лТОоі; 

 УОйСУміРкС ОаС УліиькС е ікржйж СУСаОйж. 
4. ГТСйОгякжк егіРУкює ФлТОбиіккя еОУкСбОкжй кжй лТжбОмкжй ліглТжєйУмбСй 

аПелСУПТПгкьС ОаС пПТПе зПТібкжзО, язжР кОРйОємьУя еО зСкмТОзмСй. К ТОеі егіРУкПккя 
ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі УліиькС е ікржйж вТСйОгякОйж ОаС юТжгжпкжйж СУСаОйж 
вТСйОгякжк йОє лТОбО мО СаСб'яезж біглСбігкС еОУкСбкжзО мО/ОаС ФпОУкжзО 
вСУлСгОТУьзСвС мСбОТжУмбО, пиПкО зССлПТОмжбФ мСсС, ОаС лТОбО і СаСб'яезж, бжекОпПкі 
ФзиОгПкжй еО РСвС ФпОУмі гСвСбСТСй лТС УліиькФ гіяиькіУмь аПе УмбСТПккя юТжгжпкСї 
СУСаж. 
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5. ГТСйОгякжк-ліглТжєйПоь егіРУкює УбСю гіяиькіУмь кО еОУОгОХ УбСаСгж 
ліглТжєйкжомбО мО біглСбігкС гС лТжкожліб, лПТПгаОпПкжХ Ф УмОммі 44 оьСвС КСгПзУФ. 

6. ГТСйОгякжк-ліглТжєйПоь еСаСб'яеОкжР: 
 Ф лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй бжлОгзОХ і лСТягзФ СгПТдОмж иіоПкеію кО егіРУкПккя 

лПбкжХ бжгіб вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі; 
 лСбігСйиямж СТвОкж гПТдОбкСї ТПєУмТОоії лТС ейікФ РСвС ОгТПУж, еОекОпПкСї б 

ТПєУмТОоіРкжХ гСзФйПкмОХ, лТПгйПмО гіяиькСУмі, ікржХ УФммєбжХ ФйСб УбСєї 
ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, сС лігиявОюмь бігСаТОдПккю Ф ТПєУмТОоіРкжХ 
гСзФйПкмОХ; 

 гСгПТдФбОмжУя лТОб і еОзСккжХ ікмПТПУіб УлСджбОпіб, еОаПелПпФбОмж кОиПдкФ 
язіУмь мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), сС кжй бжвСмСбияюмьУя, гСгПТдФбОмжУя лТОбжи 
СаСб'яезСбСї УПТмжнізОоії лТСгФзоії, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй; 

 кП гСлФУзОмж кПгСаТСУСбіУкСї зСкзФТПкоії, ікржХ лСТФрПкь ОкмжйСкСлСиькС-
зСкзФТПкмкСвС еОзСкСгОбУмбО; 

 бПУмж Саиіз ТПеФиьмОміб УбСєї ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі біглСбігкС гС бжйСв 
еОзСкСгОбУмбО; 

 УбСєпОУкС кОгОбОмж лСгОмзСбжй СТвОкОй гПзиОТОоію лТС йОРкСбжР УмОк і 
гСХСгж (лСгОмзСбФ гПзиОТОоію), ікрі кПСаХігкі бігСйСУмі гия кОТОХФбОккя 
лСгОмзіб мО ікржХ СаСб'яезСбжХ лиОмПдіб; УлиОпФбОмж лСгОмзж мО ікрі 
СаСб'яезСбі лиОмПді б лСТягзФ і б ТСейіТОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй. 

7. ГТСйОгякжк-ліглТжєйПоь еСаСб'яеОкжР гСгПТдФбОмжУя бжйСв, лПТПгаОпПкжХ 
УмОммяйж 46 і 49 оьСвС КСгПзУФ, О мОзСд ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж, і кПУП йОРкСбФ мО 
ікрФ бУмОкСбиПкФ еОзСкСй біглСбігОиькіУмь еО еОбгОкі кжй рзСгФ і еажмзж. 

ГТСйОгякжк-ліглТжєйПоь йСдП аФмж бжекОкжР УФгСй аОкзТФмСй біглСбігкС гС бжйСв 
оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ еОзСкіб. 

Стаття 129. Особливості статусу іноземних суб'єктів господарювання 
1. ІкСеПйоі мО СУСаж аПе вТСйОгякУмбО лТж егіРУкПккі вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі б 

КзТОїкі зСТжУмФюмьУя мОзжйж УОйжйж лТОбОйж і йОюмь мОзі УОйі СаСб'яезж, яз і вТСйОгякж 
КзТОїкж, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС ожй КСгПзУСй, ікржйж еОзСкОйж. 

2. ІкСеПйкі юТжгжпкі СУСаж лТж егіРУкПккі вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі б КзТОїкі йОюмь 
мОзжР УОйжР УмОмФУ, яз і юТжгжпкі СУСаж КзТОїкж, е СУСаижбСУмяйж, лПТПгаОпПкжйж ожй 
КСгПзУСй, ікржйж еОзСкОйж, О мОзСд йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж, евСгФ кО СаСб'яезСбіУмь 
язжХ кОгОкС ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж. 

Стаття 130. Кредитні спілки у сфері господарювання 
1. ГТСйОгякж, язі лСУміРкС лТСджбОюмь кО мПТжмСТії КзТОїкж, йСдФмь Са'єгкФбОмжУя Ф 

зТПгжмкі Уліизж. 
2. КТПгжмкСю УліизСю є кПлТжаФмзСбО СТвОкіеОоія, еОУкСбОкО вТСйОгякОйж Ф 

бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ кО еОУОгОХ гСаТСбіиькСвС Са'єгкОккя вТСрСбжХ бкПУзіб е 
йПмСю еОгСбСиПккя лСмТПа її пиПкіб Ф беОєйкСйФ зТПгжмФбОккі мО кОгОккі ікржХ 
нікОкУСбжХ лСУиФв. КТПгжмкО УліизО є юТжгжпкСю СУСаСю. ЛмОмФУФ юТжгжпкСї СУСаж бСкО 
кОаФбОє е гкя її гПТдОбкСї ТПєУмТОоії. 

3. КТПгжмкО УліизО гіє кО СУкСбі УмОмФмФ, язжР еОмбПТгдФємьУя еОвОиькжйж еаСТОйж 
пиПкіб зТПгжмкСї Уліизж. 

4. ЖОРкС зТПгжмкСї Уліизж є її биОУкіУмю і УзиОгОємьУя е нСкгіб зТПгжмкСї Уліизж, 
зСрміб гСХСгФ мО ікрСвС йОРкО. 

5. КТПгжмкО УліизО кП йСдП аФмж еОУкСбкжзСй ОаС ФпОУкжзСй УФа'єзміб 
ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі. 

6. ЛмОмФУ, лСТягСз СТвОкіеОоії мО егіРУкПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі зТПгжмкСї 
Уліизж бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй, еОзСкСй лТС зТПгжмкі Уліизж мО ікржйж еОзСкОйж. 
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Стаття 131. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових 
організацій у сфері господарювання 

1. ЮТжгжпкі СУСаж, кПеОиПдкС біг нСТй биОУкСУмі, О мОзСд лСбкСиімкі вТСйОгякж 
йСдФмь ФмбСТюбОмж аиОвСгіРкі СТвОкіеОоії (аиОвСгіРкі нСкгж, аиОвСгіРкі мСбОТжУмбО, 
аиОвСгіРкі ФУмОкСбж мСсС). 

2. Часнзлт дртгт взийюрело. 
3. ИТвОкж гПТдОбкСї биОгж мО СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, О мОзСд гПТдОбкі 

мО зСйФкОиькі ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж, СТвОкіеОоії, сС лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС нікОкУФюмьУя 
е аюгдПмФ, кП йСдФмь аФмж еОУкСбкжзОйж (еОУкСбкжзСй) мО/ОаС пиПкОйж аиОвСгіРкСї 
СТвОкіеОоії. 

4. БиОвСгіРкО СТвОкіеОоія гіє кО СУкСбі ФУмОкСбпжХ гСзФйПкміб, сС еОмбПТгдФюмьУя 
бжсжй СТвОкСй ФлТОбиіккя аиОвСгіРкСї СТвОкіеОоії, і є юТжгжпкСю СУСаСю. 

5. БиОвСгіРкО СТвОкіеОоія йОє лТОбС егіРУкюбОмж кПлТжаФмзСбФ вСУлСгОТУьзФ 
гіяиькіУмь, УлТяйСбОкФ кО бжзСкОккя її оіиПР, бжекОпПкжХ ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж. 
ЗгіРУкПккя аиОвСгіРкжйж СТвОкіеОоіяйж гіяиькСУмі Ф бжвиягі кОгОккя лПбкжХ лСУиФв 
(бжзСкОккя ТСаім), сС лігиявОюмь СаСб'яезСбіР УПТмжнізОоії ОаС иіоПкеФбОккю, 
гСлФУзОємьУя ліУия мОзСї УПТмжнізОоії ОаС иіоПкеФбОккя б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ. 

6. ДСгОмзСбі бжйСвж сСгС УмбСТПккя, гПТдОбкСї ТПєУмТОоії, егіРУкПккя 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі мО ікржХ лжмОкь гіяиькСУмі аиОвСгіРкжХ СТвОкіеОоіР 
бУмОкСбиююмьУя ожй КСгПзУСй, ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС аиОвСгіРкФ гіяиькіУмь мО аиОвСгіРкі 
СТвОкіеОоії", ікржйж еОзСкОйж. 

7. ИУСаижбСУмі УмОмФУФ ікржХ юТжгжпкжХ СУіа, сС егіРУкююмь кПлТжаФмзСбФ 
вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь, бжекОпОюмьУя біглСбігкжйж еОзСкОйж, язжйж ТПвФиюємьУя 
лСТягСз гіяиькСУмі ожХ УФа'єзміб. 

Снання 132. Взийюрела. 
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Козділ III 
 ЖАЕЗИВА ИЛЗИВА ГИЛЙИДАКЮВАЗЗЯ 

ГлОвО 14 
 ЖАЕЗИ ЛКБ'ЄКМІВ ГИЛЙИДАКЮВАЗЗЯ 

Стаття 133. Правовий режим майна суб'єктів господарювання 
1. ИУкСбФ лТОбСбСвС ТПджйФ йОРкО УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, кО язіР аОеФємьУя їХ 

вСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь, УмОкСбиямь лТОбС биОУкСУмі мО ікрі ТПпСбі лТОбО - лТОбС 
вСУлСгОТУьзСвС бігОккя, лТОбС СлПТОмжбкСвС ФлТОбиіккя. 

ГСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь йСдП егіРУкюбОмжУя мОзСд кО СУкСбі ікржХ ТПпСбжХ лТОб 
(лТОбО бСиСгіккя, лТОбО зСТжУмФбОккя мСсС), лПТПгаОпПкжХ Мжбіиькжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

2. ЖОРкС УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя йСдП аФмж еОзТілиПкС кО ікрСйФ лТОбі біглСбігкС 
гС ФйСб гСвСбСТФ е биОУкжзСй йОРкО. 

3. НОУмжкФ мТПмю бжзиюпПкС. 
4. ДПТдОбО еОаПелПпФє ТібкжР еОХжУм йОРкСбжХ лТОб ФУіХ УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя. 

Стаття 134. Право власності - основне речове право у сфері 
господарювання 

1. ЛФа'єзм вСУлСгОТюбОккя, язжР егіРУкює вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь кО СУкСбі лТОбО 
биОУкСУмі, кО УбіР ТСеУФг, СгкССУіакС ОаС УліиькС е ікржйж УФа'єзмОйж бСиСгіє, 
зСТжУмФємьУя і ТСелСТягдОємьУя кОиПдкжй РСйФ (їй) йОРкСй, Ф мСйФ пжУиі йОє лТОбС 
кОгОмж йОРкС ікржй УФа'єзмОй гия бжзСТжУмОккя РСвС кО лТОбі биОУкСУмі, лТОбі 
вСУлСгОТУьзСвС бігОккя пж лТОбі СлПТОмжбкСвС ФлТОбиіккя, ОаС кО СУкСбі ікржХ нСТй 
лТОбСбСвС ТПджйФ йОРкО, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

2. ЖОРкС, сС бжзСТжУмСбФємьУя Ф вСУлСгОТУьзіР гіяиькСУмі, йСдП лПТПаФбОмж Ф 
УліиькіР биОУкСУмі гбСХ ОаС аіиьрП биОУкжзіб. 

3. ЙТОбСбжР ТПджй биОУкСУмі мО лТОбСбі нСТйж ТПОиіеОоії лТОбО биОУкСУмі Ф УнПТі 
вСУлСгОТюбОккя бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй і еОзСкСй. 

Стаття 135. Організаційно-установчі повноваження власника 
1. ВиОУкжз йОРкО йОє лТОбС СгкССУіакС ОаС УліиькС е ікржйж биОУкжзОйж кО СУкСбі 

кОиПдкСвС РСйФ (їй) йОРкО еОУкСбФбОмж вСУлСгОТУьзі СТвОкіеОоії ОаС егіРУкюбОмж 
вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь б ікржХ СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбжХ нСТйОХ вСУлСгОТюбОккя, кП 
еОаСТСкПкжХ еОзСкСй, кО УбіР ТСеУФг бжекОпОюпж йПмФ і лТПгйПм, УмТФзмФТФ ФмбСТПкСвС кжй 
УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, УзиОг і зСйлПмПкоію РСвС СТвОкіб ФлТОбиіккя, лСТягСз 
бжзСТжУмОккя йОРкО, ікрі лжмОккя ФлТОбиіккя гіяиькіУмю УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, О 
мОзСд лТжРйОмж ТірПккя лТС лТжлжкПккя еОУкСбОкжХ кжй УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. 

2. ВиОУкжз йОє лТОбС СУСажУмС ОаС пПТПе ФлСбкСбОдПкі кжй СТвОкж е йПмСю 
егіРУкПккя ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі еОУкСбФбОмж вСУлСгОТУьзі СТвОкіеОоії, еОзТілиююпж 
еО кжйж кОиПдкП РСйФ йОРкС кО лТОбі биОУкСУмі, лТОбі вСУлСгОТУьзСвС бігОккя, О гия 
егіРУкПккя кПзСйПТоіРкСї вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі - кО лТОбі СлПТОмжбкСвС ФлТОбиіккя, 
бжекОпОмж йПмФ мО лТПгйПм гіяиькСУмі мОзжХ СТвОкіеОоіР, УзиОг і зСйлПмПкоію їХ СТвОкіб 
ФлТОбиіккя, лСТягСз лТжРкяммя кжйж ТірПкь, УзиОг і лСТягСз бжзСТжУмОккя йОРкО, 
бжекОпОмж ікрі ФйСбж вСУлСгОТюбОккя Ф еОмбПТгдПкжХ биОУкжзСй (ФлСбкСбОдПкжй кжй 
СТвОкСй) ФУмОкСбпжХ гСзФйПкмОХ вСУлСгОТУьзСї СТвОкіеОоії, О мОзСд егіРУкюбОмж 
аПелСУПТПгкьС ОаС пПТПе ФлСбкСбОдПкі кжй СТвОкж Ф йПдОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, ікрі 
ФлТОбиікУьзі лСбкСбОдПккя сСгС еОУкСбОкСї СТвОкіеОоії мО лТжлжкямж її гіяиькіУмь 
біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ еОзСкіб. 
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3. ВиОУкжз йОє лТОбС егіРУкюбОмж СТвОкіеОоіРкС-ФУмОкСбпі лСбкСбОдПккя мОзСд кО 
СУкСбі кОиПдкжХ РСйФ зСТлСТОмжбкжХ лТОб біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ еОзСкіб. 

4. ДПТдОбкі мО зСйФкОиькі ліглТжєйУмбО йСдФмь аФмж Са'єгкОкі еО ТірПккяй 
биОУкжзО (ФлСбкСбОдПкСвС кжй СТвОкФ) Ф гПТдОбкі (зСйФкОиькі) вСУлСгОТУьзі Са'єгкОккя, 
лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй. 

Стаття 136. Право господарського відання 
1. ЙТОбС вСУлСгОТУьзСвС бігОккя є ТПпСбжй лТОбСй УФа'єзмО ліглТжєйкжомбО, язжР 

бСиСгіє, зСТжУмФємьУя і ТСелСТягдОємьУя йОРкСй, еОзТілиПкжй еО кжй биОУкжзСй 
(ФлСбкСбОдПкжй кжй СТвОкСй), е СайПдПккяй лТОбСйСпкСУмі ТСелСТягдПккя сСгС 
СзТПйжХ бжгіб йОРкО еО евСгСю биОУкжзО Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй мО 
ікржйж еОзСкОйж. 

2. ВиОУкжз йОРкО, еОзТілиПкСвС кО лТОбі вСУлСгОТУьзСвС бігОккя еО УФа'єзмСй 
ліглТжєйкжомбО, егіРУкює зСкмТСиь еО бжзСТжУмОккяй мО еаПТПдПккяй кОиПдкСвС РСйФ 
йОРкО аПелСУПТПгкьС ОаС пПТПе ФлСбкСбОдПкжР кжй СТвОк, кП бмТФпОюпжУь б СлПТОмжбкС-
вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь ліглТжєйУмбО. 

3. К бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС мТФаСлТСбігкжР мТОкУлСТм", е йПмСю 
УмбСТПккя СлПТОмСТО вОеСмТОкУлСТмкСї УжУмПйж гПТдОбО пПТПе ФлСбкСбОдПкжХ УФа'єзміб 
ФлТОбиіккя Са'єзмОйж гПТдОбкСї биОУкСУмі кО лігУмОбі гСвСбСТФ йСдП лПТПгОбОмж УФа'єзмФ 
вСУлСгОТюбОккя Са'єзмж гПТдОбкСї биОУкСУмі кО лТОбі вСУлСгОТУьзСвС бігОккя аПе лТОбО їХ 
бігпФдПккя. 

4. ПСгС еОХжУмФ лТОбО вСУлСгОТУьзСвС бігОккя еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя еОзСкФ, 
бУмОкСбиПкі гия еОХжУмФ лТОбО биОУкСУмі. ЛФа'єзм ліглТжєйкжомбО, язжР егіРУкює 
вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь кО СУкСбі лТОбО вСУлСгОТУьзСвС бігОккя, йОє лТОбС кО еОХжУм 
УбСїХ йОРкСбжХ лТОб мОзСд біг биОУкжзО. 

5. ЛФа'єзм вСУлСгОТюбОккя, язСйФ е йПмСю УмбСТПккя СлПТОмСТО УжУмПйж лПТПгОпі 
ОаС СлПТОмСТО вОеСмТОкУлСТмкСї УжУмПйж кО лТОбі вСУлСгОТУьзСвС бігОккя лПТПгОкі Са'єзмж 
гПТдОбкСї биОУкСУмі, лСбжкПк аФмж лСбкіУмю кПеОиПдкжй Ф лТжРкяммі ТірПкь сСгС їХ 
бжзСТжУмОккя, ПзУлиФОмОоії, СаУиФвСбФбОккя, лиОкФбОккя, ТСебжмзФ мО нікОкУФбОккя 
біглСбігкС гС еОзСкіб КзТОїкж "ЙТС ТжкСз лТжТСгкСвС вОеФ", "ЙТС ТжкСз ПиПзмТжпкСї 
ПкПТвії". 

6. КлСбкСбОдПкжР УФа'єзм ФлТОбиіккя Са'єзмОйж гПТдОбкСї биОУкСУмі, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя Ф лТСоПУі лТСбОгдПккя гіяиькСУмі е мТОкУлСТмФбОккя мО/ОаС еаПТівОккя 
лТжТСгкСвС вОеФ, О мОзСд УФа'єзм ФлТОбиіккя УжУмПйж лПТПгОпі ПиПзмТжпкСї ПкПТвії кП 
йСдФмь бігйСбжмж Ф нікОкУФбОккі біглСбігкС СлПТОмСТСй УжУмПйж лПТПгОпі ОаС 
СлПТОмСТСй вОеСмТОкУлСТмкСї УжУмПйж, ОаС ікрСю еОікмПТПУСбОкСю СУСаСю ікбПУмжоіР, 
лСвСгдПкжХ е ЗОоіСкОиькСю зСйіУією, сС егіРУкює гПТдОбкП ТПвФиюбОккя Ф УнПТОХ 
ПкПТвПмжзж мО зСйФкОиькжХ лСУиФв. ЙТж лСвСгдПккі мОзжХ ікбПУмжоіР ЗОоіСкОиькО зСйіУія, 
сС егіРУкює гПТдОбкП ТПвФиюбОккя Ф УнПТОХ ПкПТвПмжзж мО зСйФкОиькжХ лСУиФв, 
зПТФємьУя, еСзТПйО, кПСаХігкіУмю еОаПелПпПккя аПелПзж лСУмОпОккя лТжТСгкСвС вОеФ, 
лПТПгОпі ПиПзмТжпкСї ПкПТвії, СлПТОоіРкСї аПелПзж Иа'єгкОкСї ПкПТвПмжпкСї УжУмПйж 
КзТОїкж. 

Стаття 137. Право оперативного управління 
1. ЙТОбСй СлПТОмжбкСвС ФлТОбиіккя Ф оьСйФ КСгПзУі бжекОємьУя ТПпСбП лТОбС 

УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, язжР бСиСгіє, зСТжУмФємьУя і ТСелСТягдОємьУя йОРкСй, 
еОзТілиПкжй еО кжй биОУкжзСй (ФлСбкСбОдПкжй кжй СТвОкСй) гия егіРУкПккя 
кПзСйПТоіРкСї вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, Ф йПдОХ, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй мО ікржйж 
еОзСкОйж, О мОзСд биОУкжзСй йОРкО (ФлСбкСбОдПкжй кжй СТвОкСй). 

2. ВиОУкжз йОРкО, еОзТілиПкСвС кО лТОбі СлПТОмжбкСвС ФлТОбиіккя еО УФа'єзмСй 
вСУлСгОТюбОккя, егіРУкює зСкмТСиь еО бжзСТжУмОккяй і еаПТПдПккяй лПТПгОкСвС б 
СлПТОмжбкП ФлТОбиіккя йОРкО аПелСУПТПгкьС ОаС пПТПе ФлСбкСбОдПкжР кжй СТвОк і йОє 
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лТОбС бжиФпОмж Ф УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя кОгижрзСбП йОРкС, О мОзСд йОРкС, сС кП 
бжзСТжУмСбФємьУя, мО йОРкС, сС бжзСТжУмСбФємьУя кжй кП еО лТжекОпПккяй. 

3. ЙТОбС СлПТОмжбкСвС ФлТОбиіккя еОХжсОємьУя еОзСкСй біглСбігкС гС лСиСдПкь, 
бУмОкСбиПкжХ гия еОХжУмФ лТОбО биОУкСУмі. 

Стаття 138. Виключена. 

Стаття 139. Майно у сфері господарювання 
1. ЖОРкСй Ф оьСйФ КСгПзУі бжекОємьУя УФзФлкіУмь ТПпПР мО ікржХ оіккСУмПР 

(бзиюпОюпж кПйОмПТіОиькі Озмжбж), язі йОюмь бОТміУкП бжекОпПккя, бжТСаияюмьУя пж 
бжзСТжУмСбФюмьУя Ф гіяиькСУмі УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя мО бігСаТОдОюмьУя б їХ аОиОкУі 
ОаС бТОХСбФюмьУя б ікржХ лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй нСТйОХ СаиізФ йОРкО ожХ УФа'єзміб. 

2. ЗОиПдкС біг ПзСкСйіпкСї нСТйж, язСї кОаФбОє йОРкС Ф лТСоПУі егіРУкПккя 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, йОРкСбі оіккСУмі кОиПдОмь гС СУкСбкжХ нСкгіб, СаСТСмкжХ 
еОУСаіб, зСрміб, мСбОТіб. 

3. ИУкСбкжйж нСкгОйж бжТСакжпСвС і кПбжТСакжпСвС лТжекОпПккя є аФгжкзж, 
УлСТФгж, йОржкж мО ФУмОмзФбОккя, СаиОгкОккя, ікУмТФйПкм, бжТСакжпжР ікбПкмОТ і 
лТжиОггя, вСУлСгОТУьзжР ікбПкмОТ мО ікрП йОРкС мТжбОиСвС бжзСТжУмОккя, сС бігкПУПкС 
еОзСкСгОбУмбСй гС СУкСбкжХ нСкгіб. 

4. ИаСТСмкжйж еОУСаОйж є УжТСбжкО, лОижбС, йОмПТіОиж, йОиСоіккі лТПгйПмж мО 
лТПгйПмж, сС рбжгзС екСрФюмьУя, ікрП йОРкС бжТСакжпСвС і кПбжТСакжпСвС лТжекОпПккя, 
сС бігкПУПкС еОзСкСгОбУмбСй гС СаСТСмкжХ еОУСаіб. 

5. КСрмОйж Ф УзиОгі йОРкО УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя є вТСрі Ф кОоіСкОиькіР мО 
ікСеПйкіР бОиюмі, лТжекОпПкі гия егіРУкПккя мСбОТкжХ бігкСУжк ожХ УФа'єзміб е ікржйж 
УФа'єзмОйж, О мОзСд нікОкУСбжХ бігкСУжк біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. 

6. МСбОТОйж Ф УзиОгі йОРкО УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя бжекОюмьУя бжТСаиПкО 
лТСгФзоія (мСбОТкі еОлОУж), бжзСкОкі ТСаСмж мО лСУиФвж. 

7. ИУСаижбжй бжгСй йОРкО УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя є оіккі лОлПТж. 

Стаття 140. Джерела формування майна суб'єктів господарювання 
1. ДдПТПиОйж нСТйФбОккя йОРкО УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя є: 

 вТСрСбі мО йОмПТіОиькі бкПУзж еОУкСбкжзіб; 
 гСХСгж біг ТПОиіеОоії лТСгФзоії (ТСаім, лСУиФв); 

 гСХСгж еО нікОкУСбжйж ікУмТФйПкмОйж; 
 зОлімОиькі бзиОгПккя і гСмОоії е аюгдПміб; 

 кОгХСгдПккя біг лТСгОдФ (егОпі б СТПкгФ) йОРкСбжХ Са'єзміб (зСйлиПзУіб), сС 
кОиПдОмь їй, лТжгаОккя йОРкО ікржХ УФа'єзміб; 

 зТПгжмж аОкзіб мО ікржХ зТПгжмСТіб; 

 аПеСлиОмкі мО аиОвСгіРкі бкПУзж, лСдПТмбФбОккя СТвОкіеОоіР і вТСйОгяк; 

 ікрі гдПТПиО, кП еОаСТСкПкі еОзСкСй. 
2. ЙТОбСбжР ТПджй йОРкО УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя бУмОкСбиюємьУя ожй КСгПзУСй 

мО ікржйж еОзСкОйж е ФТОХФбОккяй еОекОпПкжХ Ф УмОммі 139 оьСвС КСгПзУФ бжгіб йОРкО. 

Стаття 141. Особливості правового режиму державного майна у сфері 
господарювання 

1. ДС гПТдОбкСвС йОРкО Ф УнПТі вСУлСгОТюбОккя кОиПдОмь єгжкі йОРкСбі зСйлиПзУж 
гПТдОбкжХ ліглТжєйУмб ОаС їХ УмТФзмФТкжХ лігТСегіиіб, кПТФХСйП йОРкС, ікрП СзТПйП 
ікгжбігФОиькС бжекОпПкП йОРкС гПТдОбкжХ ліглТжєйУмб, Озоії (пОУмзж, лОї) гПТдОбж Ф йОРкі 
УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя ТіекжХ нСТй биОУкСУмі, О мОзСд йОРкС, еОзТілиПкП еО 
гПТдОбкжйж ФУмОкСбОйж і СТвОкіеОоіяйж е йПмСю егіРУкПккя кПСаХігкСї вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі, мО йОРкС, лПТПгОкП б аПеСлиОмкП зСТжУмФбОккя УОйСбТягкжй ФУмОкСбОй і 
СТвОкіеОоіяй ОаС б СТПкгФ гия бжзСТжУмОккя РСвС Ф вСУлСгОТУьзіР гіяиькСУмі. ДПТдОбО 
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пПТПе ФлСбкСбОдПкі СТвОкж гПТдОбкСї биОгж егіРУкює лТОбО биОУкжзО мОзСд сСгС Са'єзміб 
лТОбО биОУкСУмі КзТОїкУьзСвС кОТСгФ, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР УмОммі 148 оьСвС 
КСгПзУФ. 

2. КлТОбиіккя Са'єзмОйж гПТдОбкСї биОУкСУмі біглСбігкС гС еОзСкФ егіРУкююмь 
КОаікПм ЖікіУмТіб КзТОїкж і, еО РСвС ФлСбкСбОдПккяй, оПкмТОиькі мО йіУоПбі СТвОкж 
бжзСкОбпСї биОгж. К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, ФлТОбиіккя гПТдОбкжй йОРкСй 
егіРУкююмь мОзСд ікрі УФа'єзмж. 

3. КОаікПм ЖікіУмТіб КзТОїкж бУмОкСбиює лПТПиіз гПТдОбкСвС йОРкО, язП аПеСлиОмкС 
лПТПгОємьУя Ф биОУкіУмь біглСбігкжХ мПТжмСТіОиькжХ вТСйОг (зСйФкОиькФ биОУкіУмь). 
ЙПТПгОпО Са'єзміб вСУлСгОТУьзСвС лТжекОпПккя е гПТдОбкСї Ф зСйФкОиькФ биОУкіУмь 
егіРУкюємьУя б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. 

4. ЗП йСдФмь аФмж Са'єзмОйж лПТПгОпі е гПТдОбкСї Ф зСйФкОиькФ биОУкіУмь 
ліглТжєйУмбО, сС егіРУкююмь гіяиькіУмь, язФ гСебСияємьУя егіРУкюбОмж бжзиюпкС 
гПТдОбкжй ліглТжєйУмбОй, ФУмОкСбОй і СТвОкіеОоіяй. 

5. Вжгж йОРкО, сС йСдП лПТПаФбОмж бжзиюпкС Ф гПТдОбкіР биОУкСУмі, бігпФдПккя 
язСвС кПгПТдОбкжй УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя кП гСлФУзОємьУя, О мОзСд гСгОмзСбі 
СайПдПккя сСгС ТСелСТягдПккя СзТПйжйж бжгОйж йОРкО, язП кОиПджмь гС СУкСбкжХ 
нСкгіб гПТдОбкжХ ліглТжєйУмб, ФУмОкСб і СТвОкіеОоіР, бжекОпОюмьУя еОзСкСй. 

6. ВігпФдПккя УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя гПТдОбкСвС йОРкО, язП кОиПджмь гС 
СУкСбкжХ нСкгіб, егіРУкюємьУя Ф лСТягзФ, сС бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 
ЙТСгОд УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя гПТдОбкСвС йОРкО, язП кОиПджмь гС СУкСбкжХ нСкгіб, 
егіРУкюємьУя ижрП кО зСкзФТПкмкжХ еОУОгОХ. 

7. ЗП йСдП аФмж бзиОгСй Ф УліиькФ гіяиькіУмь йОРкС, язП кОиПджмь гС СУкСбкжХ 
нСкгіб ліглТжєйУмб гПТдОбкСї биОУкСУмі, сС кП лігиявОюмь лТжбОмжеОоії. 

8. Иа'єзмж гПТдОбкСї биОУкСУмі, сС бжзСТжУмСбФюмьУя Ф лТСоПУі лТСбОгдПккя 
гіяиькСУмі е лПТПгОпі ПиПзмТжпкСї ПкПТвії і мТОкУлСТмФбОккя мО/ОаС еаПТівОккя лТжТСгкСвС 
вОеФ, кО лігУмОбі ТірПккя УФа'єзмО ФлТОбиіккя мО біглСбігкСвС гСвСбСТФ еОзТілиююмьУя кО 
лТОбі вСУлСгОТУьзСвС бігОккя еО УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі язжХ 
100 бігУСмзіб зСТлСТОмжбкжХ лТОб кОиПдОмь гПТдОбі, пж УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя, Ф 
УмОмФмкСйФ зОлімОиі язСвС 100 бігУСмзіб зСТлСТОмжбкжХ лТОб кОиПдОмь гПТдОбі, ОаС 
бжзиюпкС е йПмСю бігСзТПйиПккя гіяиькСУмі е мТОкУлСТмФбОккя лТжТСгкСвС вОеФ еО 
УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя, Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі язСвС 100 бігУСмзіб кОиПдОмь еОекОпПкжй 
Ф оіР пОУмжкі УФа'єзмОй. 

Стаття 142. Прибуток (доход) суб'єкта господарювання 
1. ЙТжаФмСз (гСХСг) УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя є лСзОекжзСй нікОкУСбжХ ТПеФиьмОміб 

РСвС вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, сС бжекОпОємьУя рияХСй ейПкрПккя УФйж бОиСбСвС гСХСгФ 
УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя еО лПбкжР лПТіСг кО УФйФ бОиСбжХ бжмТОм мО УФйФ ОйСТмжеОоіРкжХ 
бігТОХФбОкь. 

2. ЛзиОг бОиСбСвС гСХСгФ мО бОиСбжХ бжмТОм УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя бжекОпОємьУя 
еОзСкСгОбУмбСй. Дия оіиПР СлСгОмзФбОккя еОзСкСй йСдП бУмОкСбиюбОмжУя УлПоіОиькжР 
лСТягСз бжекОпПккя гСХСгФ яз Са'єзмО СлСгОмзФбОккя. 

3. ЙСТягСз бжзСТжУмОккя лТжаФмзФ (гСХСгФ) УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя бжекОпОє 
биОУкжз (биОУкжзж) ОаС ФлСбкСбОдПкжР кжй СТвОк біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО мО 
ФУмОкСбпжХ гСзФйПкміб. ЙСТягСз бжзСТжУмОккя лТжаФмзФ гПТдОбкжХ ліглТжєйУмб мО 
вСУлСгОТУьзжХ мСбОТжУмб, Ф УмОмФмкжХ зОлімОиОХ язжХ аіиьрП 50 бігУСмзіб ОзоіР (пОУмСз, 
лОїб) кОиПджмь гПТдОбі, егіРУкюємьУя біглСбігкС гС УмОммі 75 оьСвС КСгПзУФ. 

4. ДПТдОбО йСдП ближбОмж кО бжаіТ УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя кОлТяйіб мО СаУявіб 
бжзСТжУмОккя лТжаФмзФ (гСХСгФ) пПТПе кСТйОмжбж, лСгОмзж, лСгОмзСбі ліиьвж мО 
вСУлСгОТУьзі УОкзоії біглСбігкС гС еОзСкФ. 
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Стаття 143. Цінні папери у складі майна суб'єктів господарювання 
1. ЛФа'єзм вСУлСгОТюбОккя йОє лТОбС бжлФУзОмж биОУкі оіккі лОлПТж, ТПОиіеСбФбОмж їХ 

вТСйОгякОй і юТжгжпкжй СУСаОй, О мОзСд лТжгаОбОмж оіккі лОлПТж ікржХ УФа'єзміб. Вжгж 
оіккжХ лОлПТіб, ФйСбж і лСТягСз їХ бжлФУзФ, ТПОиіеОоії мО лТжгаОккя УФа'єзмОйж 
вСУлСгОТюбОккя бУмОкСбиююмьУя ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж. 

Стаття 144. Підстави виникнення майнових прав та обов'язків суб'єкта 
господарювання 

1. ЖОРкСбі лТОбО мО йОРкСбі СаСб'яезж УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя йСдФмь бжкжзОмж: 
 е ФвСг, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, О мОзСд е ФвСг, кП лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, ОиП 

мОзжХ, сС РСйФ кП УФлПТПпОмь; 
 е Озміб СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж мО СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, їХ 

лСУОгСбжХ СУіа Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй; 

 бкОУиігСз УмбСТПккя мО лТжгаОккя йОРкО е лігУмОб, кП еОаСТСкПкжХ еОзСкСй; 
 бкОУиігСз еОлСгіяккя рзСгж ікріР СУСаі, лТжгаОккя ОаС еаПТПдПккя йОРкО еО 

ТОХФкСз ікрСї СУСаж аПе гСУмОмкіХ лігУмОб; 
 бкОУиігСз лСТФрПккя бжйСв еОзСкФ лТж егіРУкПккі вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі; 
 е ікржХ СаУмОбжк, е язжйж еОзСк лСб'яеФє бжкжзкПккя йОРкСбжХ лТОб мО 

СаСб'яезіб УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя. 
2. ЙТОбС кО йОРкС, сС лігиявОє гПТдОбкіР ТПєУмТОоії, бжкжзОє е гкя ТПєУмТОоії оьСвС 

йОРкО ОаС біглСбігкжХ лТОб кО кьСвС, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

Стаття 145. Майновий стан та облік майна суб'єкта господарювання 
1. ЖОРкСбжР УмОк УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя бжекОпОємьУя УФзФлкіУмю кОиПдкжХ РСйФ 

йОРкСбжХ лТОб мО йОРкСбжХ еСаСб'яеОкь, сС бігСаТОдОємьУя Ф аФХвОимПТУьзСйФ СаиізФ РСвС 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі біглСбігкС гС бжйСв еОзСкФ. 

2. ЗйікО лТОбСбСвС ТПджйФ йОРкО УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя егіРУкюємьУя еО 
ТірПккяй биОУкжзО (биОУкжзіб) йОРкО Ф УлСУіа, лПТПгаОпПкжР ожй КСгПзУСй мО 
лТжРкямжйж біглСбігкС гС кьСвС ікржйж еОзСкОйж, зТій бжлОгзіб, язсС мОзО ейікО 
еОаСТСкяємьУя еОзСкСй. 

3. ЙТОбСбжР ТПджй йОРкО УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, еОУкСбОкСвС кО гПТдОбкіР 
(зСйФкОиькіР) биОУкСУмі, йСдП аФмж ейікПкжР рияХСй лТжбОмжеОоії йОРкО гПТдОбкСвС 
(зСйФкОиькСвС) ліглТжєйУмбО біглСбігкС гС еОзСкФ. 

4. ЙТОбСбжР ТПджй йОРкО УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, еОУкСбОкСвС кО гПТдОбкіР 
(зСйФкОиькіР) биОУкСУмі, йСдП аФмж ейікПкжР рияХСй егОпі єгжкСвС йОРкСбСвС зСйлиПзУФ 
ліглТжєйУмбО ОаС йОРкСбСвС зСйлиПзУФ РСвС УмТФзмФТкСвС лігТСегіиФ б СТПкгФ. 

5. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж бжекОпПкі мОзСд ікрі лігУмОбж ейікж лТОбСбСвС ТПджйФ 
йОРкО УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя. 

6. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя еСаСб'яеОкі кО СУкСбі гОкжХ аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ 
УзиОгОмж нікОкУСбФ ебімкіУмь еО нСТйОйж, лПТПгаОпПкжйж еОзСкСгОбУмбСй, лТСбСгжмж 
ікбПкмОТжеОоію кОиПдкСвС їй йОРкО гия еОаПелПпПккя гСУмСбіТкСУмі гОкжХ 
аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ мО ебімкСУмі, кОгОбОмж нікОкУСбФ ебімкіУмь біглСбігкС гС бжйСв 
еОзСкФ мО їХ ФУмОкСбпжХ гСзФйПкміб. 

Стаття 146. Приватизація державних та комунальних підприємств 
1. ЖОРкС єгжкСвС йОРкСбСвС зСйлиПзУФ гПТдОбкСвС (зСйФкОиькСвС) ліглТжєйУмбО 

ОаС РСвС СзТПйжХ лігТСегіиіб, сС є єгжкжйж йОРкСбжйж зСйлиПзУОйж і бжгіияюмьУя б 
УОйСУміРкі ліглТжєйУмбО, О мОзСд Са'єзмж кПеОбПТрПкСвС аФгібкжомбО мО Озоії (пОУмжкж, 
лОї), сС кОиПдОмь гПТдОбі Ф йОРкі ікржХ УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, йСдФмь аФмж бігпФдПкі 
кО зСТжУмь вТСйОгяк пж кПгПТдОбкжХ юТжгжпкжХ СУіа і лТжбОмжеСбОкі ожйж СУСаОйж 
біглСбігкС гС еОзСкФ. 
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2. ЙТжбОмжеОоія гПТдОбкжХ (зСйФкОиькжХ) ліглТжєйУмб егіРУкюємьУя б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. 

3. ЙТжбОмжеОоія гПТдОбкжХ (зСйФкОиькжХ) ліглТжєйУмб пж їХ йОРкО егіРУкюємьУя 
рияХСй: 

зФлібиі-лТСгОдФ Са'єзміб лТжбОмжеОоії кО ОФзоіСкі; 
бжзФлФ Са'єзміб лТжбОмжеОоії. 
4. КСдкжР вТСйОгякжк КзТОїкж, зТій бжлОгзіб, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, йОє лТОбС кО 

лТжгаОккя гПТдОбкСвС йОРкО б лТСоПУі лТжбОмжеОоії б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. 
5. ЗОвОиькі ФйСбж мО лСТягСз егіРУкПккя лТжбОмжеОоії гПТдОбкжХ (зСйФкОиькжХ) 

ліглТжєйУмб ОаС їХ йОРкО бжекОпОюмьУя еОзСкСй. 
6. В СзТПйжХ вОиФеяХ ПзСкСйізж еОзСкСй йСдФмь аФмж бжекОпПкі СУСаижбСУмі 

лТжбОмжеОоії йОРкО гПТдОбкжХ ліглТжєйУмб. 
7. К лТСоПУі лТжбОмжеОоії гПТдОбкСвС (зСйФкОиькСвС) ліглТжєйУмбО лТОбО 

лТОоібкжзіб ліглТжєйУмбО, сС лТжбОмжеФємьУя, вОТОкмФюмьУя еОзСкСй. 

Стаття 147. Гарантії та захист майнових прав суб'єктів господарювання 
1. ЖОРкСбі лТОбО УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя еОХжсОюмьУя еОзСкСй. 
2. ВжиФпПккя гПТдОбСю Ф УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя РСвС йОРкО гСлФУзОємьУя кП 

ікОзрП яз Ф бжлОгзОХ, кО лігУмОбОХ і б лСТягзФ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 
3. Зажмзж, еОбгОкі УФа'єзмФ вСУлСгОТюбОккя лСТФрПккяй РСвС йОРкСбжХ лТОб 

вТСйОгякОйж пж юТжгжпкжйж СУСаОйж, О мОзСд СТвОкОйж гПТдОбкСї биОгж пж СТвОкОйж 
йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, бігрзСгСбФюмьУя РСйФ біглСбігкС гС еОзСкФ. 

4. ЙТОбС биОУкСУмі мО ікрі йОРкСбі лТОбО УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя еОХжсОюмьУя Ф 
УлСУіа, еОекОпПкжР Ф УмОммі 20 оьСвС КСгПзУФ. 

ГлОвО 15 
ВИКИКИЛМАЗЗЯ ЙКИКИДЗИН КДЛККЛІВ К ЛЛДКІ ГИЛЙИДАКЮВАЗЗЯ 

Стаття 148. Особливості правового режиму використання природних 
ресурсів у сфері господарювання 

1. ВіглСбігкС гС КСкУмжмФоії КзТОїкж еПйия, її кОгТО, ОмйСУнПТкП лСбімТя, бСгкі мО 
ікрі лТжТСгкі ТПУФТУж, сС екОХСгямьУя б йПдОХ мПТжмСТії КзТОїкж, лТжТСгкі ТПУФТУж її 
зСкмжкПкмОиькСвС рПиьнФ, бжзиюпкСї (йСТУьзСї) ПзСкСйіпкСї еСкж є Са'єзмОйж лТОбО 
биОУкСУмі КзТОїкУьзСвС кОТСгФ. Віг ійПкі кОТСгФ лТОбО биОУкжзО егіРУкююмь СТвОкж 
гПТдОбкСї биОгж мО СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя б йПдОХ, бжекОпПкжХ КСкУмжмФоією 
КзТОїкж. 

2. КСдкжР вТСйОгякжк йОє лТОбС зСТжУмФбОмжУя лТжТСгкжйж Са'єзмОйж лТОбО 
биОУкСУмі КзТОїкУьзСвС кОТСгФ біглСбігкС гС еОзСкФ. 

3. ЗПйия є СУкСбкжй кОоіСкОиькжй аОвОмУмбСй, сС лПТПаФбОє ліг СУСаижбСю 
СХСТСкСю гПТдОбж. ЙТОбС биОУкСУмі кО еПйию вОТОкмФємьУя. МП лТОбС кОаФбОємьУя і 
ТПОиіеФємьУя вТСйОгякОйж, юТжгжпкжйж СУСаОйж мО гПТдОбСю біглСбігкС гС ЗПйПиькСвС 
зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ еОзСкіб. 

4. ЙТОбСбжР ТПджй бжзСТжУмОккя СзТПйжХ бжгіб лТжТСгкжХ ТПУФТУіб (еПйиі, бСг, 
иіУіб, кОгТ, ОмйСУнПТкСвС лСбімТя, мбОТжккСвС УбімФ) бУмОкСбиюємьУя еОзСкОйж. 

5. ЙТжТСгкі ТПУФТУж йСдФмь кОгОбОмжУя УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя гия 
бжзСТжУмОккя ОаС лТжгаОбОмжУя кжйж Ф биОУкіУмь ижрП Ф бжлОгзОХ мО лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

Стаття 149. Використання природних ресурсів суб'єктами господарювання 
1. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя бжзСТжУмСбФюмь Ф вСУлСгОТУьзіР гіяиькСУмі лТжТСгкі 

ТПУФТУж б лСТягзФ УлПоіОиькСвС ОаС еОвОиькСвС лТжТСгСзСТжУмФбОккя біглСбігкС гС оьСвС 
КСгПзУФ мО ікржХ еОзСкіб. 
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2. КОаікПм ЖікіУмТіб КзТОїкж еОаПелПпФє гПТдОбкжР Саиіз лТжТСгкжХ ТПУФТУіб, сС 
кОиПдОмь гС гПТдОбкСї биОУкСУмі, лПТПаФбОюмь б ФлТОбиіккі АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй 
мО кОиПдОмь гС зСйФкОиькСї биОУкСУмі і йСдФмь бжзСТжУмСбФбОмжУя Ф вСУлСгОТУьзіР 
гіяиькСУмі. 

Стаття 150. Використання природних ресурсів на праві власності 
1. ЛФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя йСдП лПТПгОбОмжУя Ф биОУкіУмь еПйия іе еОзТжмжйж 

бСгСРйОйж, гіиякзОйж иіУіб, еОвОиькСлСржТПкжйж зСТжУкжйж зСлОижкОйж, сС 
екОХСгямьУя б кіР, Ф мСйФ пжУиі вТСйОгякОй гия бПгПккя нПТйПТУьзСвС вСУлСгОТУмбО, О 
мОзСд УіиьУьзСвСУлСгОТУьзжй ліглТжєйУмбОй - гия вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі. 

2. ЙСТягСз кОгОккя еПйиі Ф биОУкіУмь бжекОпОємьУя бжзиюпкС еОзСкСй е 
ФТОХФбОккяй кПСаХігкСУмі бжекОпПккя вОТОкміР ПнПзмжбкСвС бжзСТжУмОккя еПйиі 
УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, еОлСаівОккя її аПевСУлСгОТкСйФ бжзСТжУмОккю мО лУФбОккю. 

Стаття 151. Використання природних ресурсів на праві користування 
1. ЛФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя гия егіРУкПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі кОгОюмьУя б 

зСТжУмФбОккя кО лігУмОбі УлПоіОиькжХ гСебСиіб (ТірПкь) ФлСбкСбОдПкжХ гПТдОбСю СТвОкіб 
еПйия мО ікрі лТжТСгкі ТПУФТУж (б мСйФ пжУиі еО лиОмФ ОаС кО ікржХ ФйСбОХ). 

2. ЙСТягСз кОгОккя Ф зСТжУмФбОккя лТжТСгкжХ ТПУФТУіб вТСйОгякОй і юТжгжпкжй 
СУСаОй гия егіРУкПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі бУмОкСбиюємьУя еПйПиькжй, бСгкжй, 
иіУСбжй мО ікржй УлПоіОиькжй еОзСкСгОбУмбСй. 

Стаття 152. Права суб'єктів господарювання щодо використання природних 
ресурсів 

1. ЛФа'єзм вСУлСгОТюбОккя, егіРУкююпж вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь, йОє лТОбС: 
 ПзУлиФОмФбОмж зСТжУкі биОУмжбСУмі кОгОкжХ РСйФ лТжТСгкжХ ТПУФТУіб; 

 бжзСТжУмСбФбОмж гия вСУлСгОТУьзжХ лСмТПа б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй 
лСТягзФ зСТжУкі зСлОижкж йіУоПбСвС екОпПккя, бСгкі Са'єзмж, иіУСбі ТПУФТУж, 
сС екОХСгямьУя кО кОгОкіР РСйФ еПйПиькіР гіиякоі; 

 СгПТдФбОмж гСХСгж біг ТПеФиьмОміб вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, лСб'яеОкСї е 
бжзСТжУмОккяй лТжТСгкжХ ТПУФТУіб; 

 СгПТдФбОмж ліиьвСбі зСТСмзСУмТСзСбі мО гСбвСУмТСзСбі зТПгжмж гия ТПОиіеОоії 
еОХСгіб сСгС ПнПзмжбкСвС бжзСТжУмОккя, бігмбСТПккя мО СХСТСкж лТжТСгкжХ 
ТПУФТУіб, О мОзСд зСТжУмФбОмжУя лСгОмзСбжйж ліиьвОйж лТж егіРУкПккі 
еОекОпПкжХ еОХСгіб; 

 бжйОвОмж зСйлПкУОоії рзСгж, еОбгОкСї кОиПдкжй РСйФ лТжТСгкжй ТПУФТУОй 
ікржйж УФа'єзмОйж, О мОзСд ФУФкПккя лПТПрзСг Ф егіРУкПккі вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі, лСб'яеОкСї е бжзСТжУмОккяй лТжТСгкжХ ТПУФТУіб. 

Стаття 153. Обов'язки суб'єктів господарювання щодо використання 
природних ресурсів 

1. ЛФа'єзм вСУлСгОТюбОккя, егіРУкююпж вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь, еСаСб'яеОкжР: 
 бжзСТжУмСбФбОмж лТжТСгкі ТПУФТУж біглСбігкС гС оіиьСбСвС лТжекОпПккя, 

бжекОпПкСвС лТж їХ кОгОккі (лТжгаОккі) гия бжзСТжУмОккя Ф вСУлСгОТУьзіР 
гіяиькСУмі; 

 ПнПзмжбкС і ПзСкСйкС бжзСТжУмСбФбОмж лТжТСгкі ТПУФТУж кО СУкСбі 
еОУмСУФбОккя кСбімкіХ мПХкСиСвіР Ф бжТСакжпіР гіяиькСУмі; 

 егіРУкюбОмж еОХСгж сСгС УбСєпОУкСвС бігмбСТПккя і еОлСаівОккя лУФбОккю, 
еОаТФгкПккю, еОУйіпПккю мО бжУкОдПккю лТжТСгкжХ ТПУФТУіб, кП гСлФУзОмж 
екждПккя їХ язСУмі Ф лТСоПУі вСУлСгОТюбОккя; 

 УбСєпОУкС бкСУжмж біглСбігкФ лиОмФ еО бжзСТжУмОккя лТжТСгкжХ ТПУФТУіб; 
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 егіРУкюбОмж вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь аПе лСТФрПккя лТОб ікржХ биОУкжзіб мО 
зСТжУмФбОпіб лТжТСгкжХ ТПУФТУіб; 

 бігрзСгСбФбОмж еажмзж, еОбгОкі кжй биОУкжзОй ОаС лПТбжккжй зСТжУмФбОпОй 
лТжТСгкжХ ТПУФТУіб. 

2. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж бжекОпПкі Р ікрі СаСб'яезж УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя сСгС 
бжзСТжУмОккя лТжТСгкжХ ТПУФТУіб Ф вСУлСгОТУьзіР гіяиькСУмі. 

ГлОвО 16 
ВИКИКИЛМАЗЗЯ К ГИЛЙИДАКЛЬКІЕ ДІЯЙЬЗИЛМІ ЙКАВ ІЗМДЙДКМКАЙЬЗИЇ 

ВЙАЛЗИЛМІ 

Стаття 154. Регулювання відносин щодо використання у господарській 
діяльності прав інтелектуальної власності 

1. ВігкСУжкж, лСб'яеОкі е бжзСТжУмОккяй Ф вСУлСгОТУьзіР гіяиькСУмі мО СХСТСкСю 
лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, ТПвФиююмьУя ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж. 

2. ДС бігкСУжк, лСб'яеОкжХ е бжзСТжУмОккяй Ф вСУлСгОТУьзіР гіяиькСУмі лТОб 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, еОУмСУСбФюмьУя лСиСдПккя МжбіиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж е 
ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж. 

Стаття 155. Об'єкти прав інтелектуальної власності 
1. Иа'єзмОйж лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі Ф УнПТі вСУлСгОТюбОккя бжекОюмьУя: 

 бжкОХСгж мО зСТжУкі йСгПиі; 
 лТСйжУиСбі еТОезж; 

 УСТмж ТСУижк мО лСТСгж мбОТжк; 
 мСТвСбПиькі йОТзж (екОзж гия мСбОТіб і лСУиФв); 

 зСйПТоіРкП (ніТйСбП) кОРйПкФбОккя; 
 вПСвТОніпкП еОекОпПккя; 

 зСйПТоіРкО мОєйкжоя; 
 зСйл'юмПТкі лТСвТОйж; 

 ікрі Са'єзмж, лПТПгаОпПкі еОзСкСй. 
2. ЗОвОиькі ФйСбж еОХжУмФ лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО Са'єзмж, еОекОпПкі Ф оіР 

УмОммі, бжекОпОюмьУя Мжбіиькжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

Стаття 156. Правомочності щодо використання винаходу, корисної моделі та 
промислового зразка 

1. ЙТОбС ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО бжкОХіг, зСТжУкФ йСгПиь біглСбігкС гС 
еОзСкСгОбУмбО еОУбігпФємьУя лОмПкмСй, кО лТСйжУиСбжР еТОеСз - УбігСомбСй. 

2. ВігкСУжкж УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, сС є ТСаСмСгОбоПй гия бжкОХігкжзО 
(бжкОХігкжзіб) ОаС ОбмСТО (ОбмСТіб) Са'єзміб, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, сСгС 
лТОб кО СгПТдОккя лОмПкмФ (УбігСомбО) і лТОбО бжзСТжУмОккя еОекОпПкжХ Са'єзміб 
ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі ТПвФиююмьУя Мжбіиькжй зСгПзУСй КзТОїкж мО ікржйж еОзСкОйж. 

3. КйСбж бжзСТжУмОккя бжкОХСгФ, зСТжУкСї йСгПиі, лТСйжУиСбСвС еТОезО Ф УнПТі 
вСУлСгОТюбОккя бжекОпОюмьУя еОзСкОйж. 

4. ЛФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя кОиПджмь лТОбС лСлПТПгкьСвС зСТжУмФбОпО бжкОХСгФ, 
зСТжУкСї йСгПиі пж лТСйжУиСбСвС еТОезО еО ФйСб, лПТПгаОпПкжХ Мжбіиькжй зСгПзУСй 
КзТОїкж. 

5. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО бжкОХіг, зСТжУкФ йСгПиь, 
лТСйжУиСбжР еТОеСз йСдФмь аФмж лПТПгОкі гС УмОмФмкСвС зОлімОиФ УФа'єзмО 
вСУлСгОТюбОккя яз бзиОг. 

ЙТСмявСй мТжгоямж гкіб ліУия еОбПТрПккя гії йОРкСбжХ лТОб ікмПиПзмФОиькСї 
биОУкСУмі кО бжкОХіг, зСТжУкФ йСгПиь, лТСйжУиСбжР еТОеСз, лПТПгОкжХ гС УмОмФмкСвС 
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зОлімОиФ УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя яз бзиОг, ТСейіТ УмОмФмкСвС зОлімОиФ УФа'єзмО 
вСУлСгОТюбОккя йОє аФмж ейПкрПкжР кО УФйФ, сС біглСбігОиО ТСейіТФ їХ бОТміУкСї Соікзж. 

6. ЙТОбжиО оієї УмОммі еОУмСУСбФюмьУя мОзСд гС ТПвФиюбОккя бігкСУжк, сС 
бжкжзОюмь Ф еб'яезФ е ТПОиіеОоією Ф УнПТі вСУлСгОТюбОккя лТОб кО УСТмж ТСУижк мО лСТСгж 
мбОТжк. 

Стаття 157. Правомочності щодо використання торговельної марки 
1. ЙТОбС ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мСТвСбПиькФ йОТзФ еОУбігпФємьУя УбігСомбСй Ф 

бжлОгзОХ і лСТягзФ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 
2. КйСбж бжзСТжУмОккя мСТвСбПиькСї йОТзж Ф УнПТі вСУлСгОТюбОккя бжекОпОюмьУя 

еОзСкСй. 
3. ЛбігСомбС кОгОє лТОбС РСвС биОУкжзФ еОаСТСкямж ікржй СУСаОй бжзСТжУмСбФбОмж 

еОТПєУмТСбОкФ мСТвСбПиькФ йОТзФ аПе РСвС гСебСиФ, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 
4. НОУмжкФ пПмбПТмФ бжзиюпПкС. 
5. НОУмжкФ л'ямФ бжзиюпПкС. 
6. ЖОРкСбі лТОбО ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі кО мСТвСбПиькФ йОТзФ йСдФмь аФмж 

лПТПгОкі гС УмОмФмкСвС зОлімОиФ УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя яз бзиОг. 
7. К ТОеі аОкзТФмУмбО УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя лТОбС кО мСТвСбПиькФ йОТзФ 

СоікюємьУя ТОеСй е ікржй йОРкСй оьСвС УФа'єзмО. 
Снання 158. Взийюрела. 

Стаття 159. Правомочності суб'єктів господарювання щодо комерційного 
найменування 

1. ЛФа'єзм вСУлСгОТюбОккя - юТжгжпкО СУСаО ОаС вТСйОгякжк-ліглТжєйПоь йСдП 
йОмж зСйПТоіРкП кОРйПкФбОккя. 

ГТСйОгякжк-ліглТжєйПоь йОє лТОбС еОябжмж яз зСйПТоіРкП кОРйПкФбОккя УбСє 
лТіебжсП ОаС ій'я. 

2. ВігСйСУмі лТС зСйПТоіРкП кОРйПкФбОккя УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя бкСУямьУя еО 
РСвС лСгОккяй гС ТПєУмТіб, лСТягСз бПгПккя язжХ бУмОкСбиюємьУя еОзСкСй. ЛФа'єзм 
вСУлСгОТюбОккя, зСйПТоіРкП кОРйПкФбОккя язСвС аФиС бзиюпПкС гС ТПєУмТФ ТОкірП, йОє 
лТіСТжмПмкП лТОбС еОХжУмФ лПТПг аФгь-язжй ікржй УФа'єзмСй, мСмСдкП зСйПТоіРкП 
кОРйПкФбОккя язСвС бзиюпПкС гС ТПєУмТФ ліекірП. 

3. ЙТОбСбіР СХСТСкі лігиявОє яз лСбкП, мОз і УзСТСпПкП зСйПТоіРкП кОРйПкФбОккя 
УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, язсС бСкС нОзмжпкС бжзСТжУмСбФємьУя кжй Ф вСУлСгОТУьзСйФ 
СаівФ. 

4. К ТОеі язсС зСйПТоіРкП кОРйПкФбОккя УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя є ПиПйПкмСй РСвС 
мСТвСбПиькСї йОТзж, мС егіРУкюємьУя лТОбСбО СХСТСкО і зСйПТоіРкСвС кОРйПкФбОккя, і 
мСТвСбПиькСї йОТзж. 

5. ИУСаО, язО бжзСТжУмСбФє пФдП зСйПТоіРкП кОРйПкФбОккя, кО бжйСвФ РСвС биОУкжзО 
еСаСб'яеОкО лТжлжкжмж мОзП бжзСТжУмОккя і бігрзСгФбОмж еОбгОкі еажмзж. 

Стаття 160. Правомочності щодо використання географічного зазначення 
1. ЙТОбС кО бжзСТжУмОккя вПСвТОніпкСвС еОекОпПккя йОюмь ижрП УФа'єзмж 

вСУлСгОТюбОккя, язі бжТСаияюмь мСбОТж (кОгОюмь лСУиФвж), сСгС язжХ егіРУкПкС 
гПТдОбкФ ТПєУмТОоію біглСбігкСвС вПСвТОніпкСвС еОекОпПккя. 

2. КйСбж бжзСТжУмОккя вПСвТОніпкСвС еОекОпПккя Ф УнПТі вСУлСгОТюбОккя 
бжекОпОюмьУя еОзСкСй. 

3. Часнзлт нреню взийюрело. 
4. КйСбж кОгОккя лТОбСбСї СХСТСкж вПСвТОніпкСвС еОекОпПккя бжекОпОюмьУя 

еОзСкСй. 
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Стаття 161. Використання назви країни походження товару 
1. ВжТСаж ікСеПйкСвС лСХСгдПккя ОаС Ф бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй бжлОгзОХ їХ 

ФлОзСбзО, О мОзСд бжТСаж бімпжекякСвС бжТСакжомбО пж їХ ФлОзСбзО, лТжекОпПкі гия 
ПзУлСТмФ, лСбжккі йіУмжмж ікнСТйОоію лТС зТОїкФ їХ лСХСгдПккя. 

2. ІкнСТйОоія лТС зТОїкФ лСХСгдПккя йОє екОХСгжмжУя Ф гСУмФлкСйФ йіУоі бжТСаФ 
(ФлОзСбзж) мО кОкПУПкО Ф УлСУіа, сС біглСбігОє бУмОкСбиПкжй бжйСвОй. 

3. ЗОаСТСкяємьУя бжзСТжУмОккя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя кОлжУФ (зиПРйО) 
"ВжвСмСбиПкС б КзТОїкі" ОаС ОкОиСвіпкСвС еО ейіУмСй сСгС мСбОТіб, язі йОюмь ікСеПйкП 
лСХСгдПккя. 

4. КлСбкСбОдПкі СТвОкж гПТдОбкСї биОгж зСкмТСиююмь гСмТжйОккя еОекОпПкжХ 
бжйСв біглСбігкС гС еОзСкФ. 

Стаття 162. Правомочності суб'єктів господарювання щодо комерційної 
таємниці 

1. ЛФа'єзм вСУлСгОТюбОккя, сС є бСиСгіиьоПй мПХкіпкСї, СТвОкіеОоіРкСї ОаС ікрСї 
зСйПТоіРкСї ікнСТйОоії, йОє лТОбС кО еОХжУм біг кПеОзСккСвС бжзСТжУмОккя оієї ікнСТйОоії 
мТПмійж СУСаОйж, еО ФйСб, сС оя ікнСТйОоія йОє зСйПТоіРкФ оіккіУмь Ф еб'яезФ е мжй, сС 
бСкО кПбігСйО мТПмій СУСаОй і гС кПї кПйОє біиькСвС гСУмФлФ ікржХ СУіа кО еОзСккжХ 
лігУмОбОХ, О бСиСгіиПоь ікнСТйОоії бджбОє кОиПдкжХ еОХСгіб гС СХСТСкж її 
зСкнігПкоіРкСУмі. 

2. ЛмТСз лТОбСбСї СХСТСкж зСйПТоіРкСї мОєйкжоі СайПдФємьУя пОУСй гії УФзФлкСУмі 
еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі ФйСб. 

3. ИУСаО, язО лТСмжлТОбкС бжзСТжУмСбФє зСйПТоіРкФ ікнСТйОоію, сС кОиПджмь 
УФа'єзмФ вСУлСгОТюбОккя, еСаСб'яеОкО бігрзСгФбОмж еОбгОкі РСйФ мОзжйж гіяйж еажмзж 
біглСбігкС гС еОзСкФ. ИУСаО, язО УОйСУміРкС і гСаТСУСбіУкС СгПТдОиО ікнСТйОоію, сС є 
зСйПТоіРкСю мОєйкжоПю, йОє лТОбС бжзСТжУмСбФбОмж ою ікнСТйОоію кО УбіР ТСеУФг. 

4. ДС бігкСУжк, лСб'яеОкжХ е зСйПТоіРкСю мОєйкжоПю, кП бТПвФиьСбОкжХ ожй 
КСгПзУСй, еОУмСУСбФюмьУя біглСбігкі лСиСдПккя МжбіиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж мО ікржХ 
еОзСкіб. 

Глава 17 
 ЦІННІ ПАПЕРИ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Стаття 163. Цінні папери у господарській діяльності 
1. ВігкСУжкж, сС бжкжзОюмь ліг пОУ ПйіУії (бжгОпі), СаівФ, бжзФлФ мО лСвОрПккя оіккжХ 

лОлПТіб, ТПвФиююмьУя ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС Тжкзж зОлімОиФ мО СТвОкіеСбОкі мСбОТкі Тжкзж". 
Снання 164. Взийюрела. 
Снання 165. Взийюрела. 
Снання 166. Взийюрела. 

ГлОвО 18 
 КИКЙИКАМИВЗІ ЙКАВА МА КИКЙИКАМИВЗІ ВІДЗИЛИЗИ 

Стаття 167. Зміст корпоративних прав та корпоративних відносин 
1. КСТлСТОмжбкі лТОбО - оП лТОбО СУСаж, пОУмзО язСї бжекОпОємьУя Ф УмОмФмкСйФ 

зОлімОиі (йОРкі) вСУлСгОТУьзСї СТвОкіеОоії, сС бзиюпОюмь лТОбСйСпкСУмі кО ФпОУмь оієї 
СУСаж б ФлТОбиіккі вСУлСгОТУьзСю СТвОкіеОоією, СмТжйОккя лПбкСї пОУмзж лТжаФмзФ 
(гжбігПкгіб) гОкСї СТвОкіеОоії мО Озмжбіб Ф ТОеі иізбігОоії СУмОккьСї біглСбігкС гС еОзСкФ, О 
мОзСд ікрі лТОбСйСпкСУмі, лПТПгаОпПкі еОзСкСй мО УмОмФмкжйж гСзФйПкмОйж. 

2. ВСиСгіккя зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж кП ббОдОємьУя ліглТжєйкжомбСй. ЗОзСкСй 
йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі СайПдПккя лПбкжй СУСаОй сСгС бСиСгіккя зСТлСТОмжбкжйж 
лТОбОйж мО/ОаС їХ егіРУкПккя. 
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3. Йіг зСТлСТОмжбкжйж бігкСУжкОйж йОюмьУя кО ФбОеі бігкСУжкж, сС бжкжзОюмь, 
ейікююмьУя мО лТжлжкяюмьУя сСгС зСТлСТОмжбкжХ лТОб. 

Снання 168. Взийюрела. 
Снання 169. Взийюрела. 
Снання 170. Взийюрела. 
Снання 171. Взийюрела. 

Стаття 172. Законодавство про корпоративні права держави 
1. ВігкСУжкж, лСб'яеОкі е ФлТОбиіккяй зСТлСТОмжбкжйж лТОбОйж гПТдОбж, 

ТПвФиююмьУя ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС ФлТОбиіккя Са'єзмОйж гПТдОбкСї биОУкСУмі", ікржйж 
еОзСкОйж КзТОїкж мО кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж, лТжРкямжйж біглСбігкС гС кжХ. 
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Козділ IV 
 ГИЛЙИДАКЛЬКІ ЗИБИВ'ЯЗАЗЗЯ 

ГлОвО 19 
ЗАГАЙЬЗІ ЙИЙИЖДЗЗЯ ЙКИ ГИЛЙИДАКЛЬКІ ЗИБИВ'ЯЗАЗЗЯ 

Стаття 173. Господарське зобов'язання 
1. ГСУлСгОТУьзжй бжекОємьУя еСаСб'яеОккя, сС бжкжзОє йід УФа'єзмСй 

вСУлСгОТюбОккя мО ікржй ФпОУкжзСй (ФпОУкжзОйж) бігкСУжк Ф УнПТі вСУлСгОТюбОккя е 
лігУмОб, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, б УжиФ язСвС Сгжк УФа'єзм (еСаСб'яеОкО УмСТСкО, Ф 
мСйФ пжУиі аСТдкжз) еСаСб'яеОкжР бпжкжмж лПбкФ гію вСУлСгОТУьзСвС пж ФлТОбиікУьзС-
вСУлСгОТУьзСвС ХОТОзмПТФ кО зСТжУмь ікрСвС УФа'єзмО (бжзСкОмж ТСаСмФ, лПТПгОмж йОРкС, 
УлиОмжмж вТСрі, кОгОмж ікнСТйОоію мСсС), ОаС ФмТжйОмжУя біг лПбкжХ гіР, О ікржР УФа'єзм 
(ФлТОбкПкО УмСТСкО, Ф мСйФ пжУиі зТПгжмСТ) йОє лТОбС бжйОвОмж біг еСаСб'яеОкСї УмСТСкж 
бжзСкОккя її СаСб'яезФ. 

2. ИУкСбкжйж бжгОйж вСУлСгОТУьзжХ еСаСб'яеОкь є йОРкСбС-вСУлСгОТУьзі 
еСаСб'яеОккя мО СТвОкіеОоіРкС-вСУлСгОТУьзі еСаСб'яеОккя. 

3. ЛмСТСкж йСдФмь еО беОєйкСю евСгСю зСкзТПмжеФбОмж ОаС ТСержТжмж ейіУм 
вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя б лТСоПУі РСвС бжзСкОккя, язсС еОзСкСй кП бУмОкСбиПкС 
ікрП. 

Стаття 174. Підстави виникнення господарських зобов'язань 
1. ГСУлСгОТУьзі еСаСб'яеОккя йСдФмь бжкжзОмж: 

 аПелСУПТПгкьС іе еОзСкФ ОаС ікрСвС кСТйОмжбкС-лТОбСбСвС ОзмО, сС ТПвФиює 
вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь; 

 е ОзмФ ФлТОбиіккя вСУлСгОТУьзСю гіяиькіУмю; 

 е вСУлСгОТУьзСвС гСвСбСТФ мО ікржХ ФвСг, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, О мОзСд е 
ФвСг, кП лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, ОиП мОзжХ, язі РСйФ кП УФлПТПпОмь; 

 бкОУиігСз еОлСгіяккя рзСгж УФа'єзмФ ОаС УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя, 
лТжгаОккя ОаС еаПТПдПккя йОРкО УФа'єзмО ОаС УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя еО 
ТОХФкСз ікрСї СУСаж аПе гСУмОмкіХ кО мП лігУмОб; 

 Ф ТПеФиьмОмі УмбСТПккя Са'єзміб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі мО ікржХ гіР 
УФа'єзміб, О мОзСд бкОУиігСз лСгіР, е язжйж еОзСк лСб'яеФє кОУмОккя лТОбСбжХ 
кОУиігзіб Ф УнПТі вСУлСгОТюбОккя. 

Стаття 175. Майново-господарські зобов'язання 
1. ЖОРкСбС-вСУлСгОТУьзжйж бжекОюмьУя ожбіиькС-лТОбСбі еСаСб'яеОккя, сС 

бжкжзОюмь йід ФпОУкжзОйж вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк лТж егіРУкПккі вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі, б УжиФ язжХ еСаСб'яеОкО УмСТСкО лСбжккО бпжкжмж лПбкФ вСУлСгОТУьзФ гію кО 
зСТжУмь гТФвСї УмСТСкж ОаС ФмТжйОмжУя біг лПбкСї гії, О ФлТОбкПкО УмСТСкО йОє лТОбС 
бжйОвОмж біг еСаСб'яеОкСї УмСТСкж бжзСкОккя її СаСб'яезФ. 

ЖОРкСбі еСаСб'яеОккя, язі бжкжзОюмь йід ФпОУкжзОйж вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк, 
ТПвФиююмьУя Мжбіиькжй зСгПзУСй КзТОїкж е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, лПТПгаОпПкжХ 
ожй КСгПзУСй. 

2. ЛФа'єзмОйж йОРкСбС-вСУлСгОТУьзжХ еСаСб'яеОкь йСдФмь аФмж УФа'єзмж 
вСУлСгОТюбОккя, еОекОпПкі Ф УмОммі 55 оьСвС КСгПзУФ, кПвСУлСгОТююпі УФа'єзмж - юТжгжпкі 
СУСаж, О мОзСд СТвОкж гПТдОбкСї биОгж, СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, кОгіиПкі 
вСУлСгОТУьзСю зСйлПмПкоією. ЯзсС йОРкСбС-вСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя бжкжзОє йід 
УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя ОаС йід УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя і кПвСУлСгОТююпжйж 
УФа'єзмОйж - юТжгжпкжйж СУСаОйж, еСаСб'яеОкСю мО ФлТОбкПкСю УмСТСкОйж еСаСб'яеОккя є 
біглСбігкС аСТдкжз і зТПгжмСТ. 
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3. ЗСаСб'яеОккя йОРкСбСвС ХОТОзмПТФ, сС бжкжзОюмь йід УФа'єзмОйж 
вСУлСгОТюбОккя мО кПвСУлСгОТююпжйж УФа'єзмОйж - вТСйОгякОйж, кП є вСУлСгОТУьзжйж і 
ТПвФиююмьУя ікржйж ОзмОйж еОзСкСгОбУмбО. 

4. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй мО ікржйж 
еОзСкОйж, йСдФмь гСаТСбіиькС аТОмж кО УПаП еСаСб'яеОккя йОРкСбСвС ХОТОзмПТФ кО 
зСТжУмь ікржХ ФпОУкжзіб вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк (аиОвСгіРкжомбС мСсС). МОзі еСаСб'яеОккя 
кП є лігУмОбСю гия бжйСв сСгС їХ СаСб'яезСбСвС бжзСкОккя. 

Стаття 176. Організаційно-господарські зобов'язання 
1. ИТвОкіеОоіРкС-вСУлСгОТУьзжйж бжекОюмьУя вСУлСгОТУьзі еСаСб'яеОккя, сС 

бжкжзОюмь Ф лТСоПУі ФлТОбиіккя вСУлСгОТУьзСю гіяиькіУмю йід УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя 
мО УФа'єзмСй СТвОкіеОоіРкС-вСУлСгОТУьзжХ лСбкСбОдПкь, б УжиФ язжХ еСаСб'яеОкО УмСТСкО 
лСбжккО егіРУкжмж кО зСТжУмь гТФвСї УмСТСкж лПбкФ ФлТОбиікУьзС-вСУлСгОТУьзФ 
(СТвОкіеОоіРкФ) гію ОаС ФмТжйОмжУя біг лПбкСї гії, О ФлТОбкПкО УмСТСкО йОє лТОбС бжйОвОмж 
біг еСаСб'яеОкСї УмСТСкж бжзСкОккя її СаСб'яезФ. 

2. ИТвОкіеОоіРкС-вСУлСгОТУьзі еСаСб'яеОккя йСдФмь бжкжзОмж: 
 йід УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя мО биОУкжзСй, язжР є еОУкСбкжзСй гОкСвС 

УФа'єзмО, ОаС СТвОкСй гПТдОбкСї биОгж, СТвОкСй йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, 
кОгіиПкжй вСУлСгОТУьзСю зСйлПмПкоією сСгС оьСвС УФа'єзмО; 

 йід УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, язі ТОеСй СТвОкіеСбФюмь Са'єгкОккя 
ліглТжєйУмб пж вСУлСгОТУьзП мСбОТжУмбС, мО СТвОкОйж ФлТОбиіккя ожХ 
Са'єгкОкь пж мСбОТжУмб; 

 йід УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, Ф ТОеі язсС Сгжк е кжХ є сСгС ікрСвС 
гСпіТкій ліглТжєйУмбСй; 

 б ікржХ бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, ікржйж еОзСкСгОбпжйж 
ОзмОйж ОаС ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя. 

3. ИТвОкіеОоіРкС-вСУлСгОТУьзі еСаСб'яеОккя УФа'єзміб йСдФмь бжкжзОмж е гСвСбСТФ мО 
кОаФбОмж нСТйж гСвСбСТФ. 

4. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя йОюмь лТОбС ТОеСй егіРУкюбОмж вСУлСгОТУьзФ 
гіяиькіУмь гия гСУявкПккя УліиькСї йПмж, аПе ФмбСТПккя єгжкСвС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, 
кО ФйСбОХ, бжекОпПкжХ гСвСбСТСй лТС УліиькФ гіяиькіУмь. К ТОеі язсС ФпОУкжзж гСвСбСТФ 
лТС УліиькФ гіяиькіУмь гСТФпОюмь зПТібкжомбС УліиькСю гіяиькіУмю СгкСйФ е ФпОУкжзіб, кО 
кьСвС йСдП аФмж лСзиОгПкС СаСб'яеСз бПгПккя УліиькжХ УлТОб. МОзжР ФпОУкжз егіРУкює 
СТвОкіеОоіРкС-ФлТОбиікУьзі лСбкСбОдПккя кО лігУмОбі гСТФпПккя, ліглжУОкСвС ікржйж 
ФпОУкжзОйж. 

Стаття 177. Соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів господарювання 
1. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя еСаСб'яеОкі еО ТірПккяй йіУоПбСї ТОгж еО ТОХФкСз УбСїХ 

зСрміб біглСбігкС гС еОзСкФ УмбСТюбОмж УлПоіОиькі ТСаСпі йіУоя гия СУіа е СайПдПкСю 
лТОоПегОмкіУмю мО СТвОкіеСбФбОмж їХ лТСнПУіРкФ лігвСмСбзФ. 

2. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя біглСбігкС гС пОУмжкж пПмбПТмСї УмОммі 175 оьСвС 
КСгПзУФ йСдФмь, кПеОиПдкС біг УмОмФмкСї йПмж УбСєї гіяиькСУмі, аТОмж кО УПаП еСаСб'яеОккя 
лТС вСУлСгОТУьзФ гСлСйСвФ Ф бжТірПккі лжмОкь УСоіОиькСвС ТСебжмзФ кОУПиПкжХ лФкзміб їХ 
йіУоПекОХСгдПккя, Ф аФгібкжомбі Р ФмТжйОккі УСоіОиькС-зФиьмФТкжХ Са'єзміб мО Са'єзміб 
зСйФкОиькСвС вСУлСгОТУмбО і лСаФмСбСвС СаУиФвСбФбОккя, лСгОбОмж ікрФ вСУлСгОТУьзФ 
гСлСйСвФ е йПмСю ТСеб'яеОккя йіУоПбжХ лТСаиПй. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя йОюмь лТОбС 
аТОмж ФпОУмь Ф нСТйФбОккі біглСбігкжХ нСкгіб йіУоПбжХ ТОг, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС 
еОзСкСй, мО Ф бжзСкОккі ТСаім сСгС зСйлиПзУкСвС ПзСкСйіпкСвС і УСоіОиькСвС ТСебжмзФ 
мПТжмСТіР. 
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Стаття 178. Публічні зобов'язання суб'єктів господарювання 
1. ЛФа'єзм вСУлСгОТюбОккя, язжР біглСбігкС гС еОзСкФ мО УбСїХ ФУмОкСбпжХ 

гСзФйПкміб еСаСб'яеОкжР егіРУкюбОмж бжзСкОккя ТСаім, кОгОккя лСУиФв ОаС лТСгОд мСбОТіб 
зСдкСйФ, ХмС гС кьСвС ебПТмОємьУя кО еОзСккжХ лігУмОбОХ, кП йОє лТОбО бігйСбжмж Ф 
бжзСкОккі ТСаім, кОгОккі лСУиФв, лТСгОдФ мСбОТФ еО кОябкСУмі Ф кьСвС мОзСї йСдижбСУмі ОаС 
кОгОбОмж лПТПбОвФ СгкСйФ УлСджбОпПбі лПТПг ікржйж, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ 
еОзСкСгОбУмбСй. 

2. ЛФа'єзм вСУлСгОТюбОккя, язжР аПелігУмОбкС ФХжияємьУя біг бжзСкОккя лФаиіпкСвС 
еСаСб'яеОккя, лСбжкПк бігрзСгФбОмж гТФвіР УмСТСкі еОбгОкі ожй еажмзж б лСТягзФ, 
бжекОпПкСйФ еОзСкСй. 

3. КОаікПм ЖікіУмТіб КзТОїкж йСдП Ф бжекОпПкжХ еОзСкСй бжлОгзОХ бжгОбОмж лТОбжиО, 
СаСб'яезСбі гия УмСТік лФаиіпкСвС еСаСб'яеОккя, б мСйФ пжУиі сСгС бУмОкСбиПккя ОаС 
ТПвФиюбОккя оік. КйСбж еСаСб'яеОккя, сС кП біглСбігОюмь ожй лТОбжиОй ОаС 
бУмОкСбиПкжй оікОй, є кПгіРУкжйж. 

ГлОвО 20 
ГИЛЙИДАКЛЬКІ ДИГИВИКИ 

Стаття 179. Загальні умови укладання договорів, що породжують 
господарські зобов'язання 

1. ЖОРкСбС-вСУлСгОТУьзі еСаСб'яеОккя, язі бжкжзОюмь йід УФа'єзмОйж 
вСУлСгОТюбОккя ОаС йід УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя і кПвСУлСгОТююпжйж УФа'єзмОйж - 
юТжгжпкжйж СУСаОйж кО лігУмОбі вСУлСгОТУьзжХ гСвСбСТіб, є вСУлСгОТУьзС-гСвСбіТкжйж 
еСаСб'яеОккяйж. 

2. КОаікПм ЖікіУмТіб КзТОїкж, ФлСбкСбОдПкі кжй ОаС еОзСкСй СТвОкж бжзСкОбпСї 
биОгж, гПТдОбкі СТвОкж мО СТвОкж гПТдОбкСї биОгж йСдФмь ТПзСйПкгФбОмж УФа'єзмОй 
вСУлСгОТюбОккя СТієкмСбкі ФйСбж вСУлСгОТУьзжХ гСвСбСТіб (лТжйіТкі гСвСбСТж), О Ф 
бжекОпПкжХ еОзСкСй бжлОгзОХ - еОмбПТгдФбОмж мжлСбі гСвСбСТж. 

3. КзиОгПккя вСУлСгОТУьзСвС гСвСбСТФ є СаСб'яезСбжй гия УмСТік, язсС бік 
еОУкСбОкжР кО гПТдОбкСйФ еОйСбиПккі, бжзСкОккя язСвС є СаСб'яезСй гия УФа'єзмО 
вСУлСгОТюбОккя Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, ОаС іУкФє лТяйО бзОеібзО еОзСкФ сСгС 
СаСб'яезСбСУмі ФзиОгПккя гСвСбСТФ гия лПбкжХ зОмПвСТіР УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя пж 
СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж ОаС СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя. 

4. ЙТж ФзиОгПккі вСУлСгОТУьзжХ гСвСбСТіб УмСТСкж йСдФмь бжекОпОмж ейіУм гСвСбСТФ 
кО СУкСбі: 

 біиькСвС бСиПбжябиПккя, зСиж УмСТСкж йОюмь лТОбС лСвСгдФбОмж кО УбіР 
ТСеУФг аФгь-язі ФйСбж гСвСбСТФ, сС кП УФлПТПпОмь еОзСкСгОбУмбФ; 

 лТжйіТкСвС гСвСбСТФ, ТПзСйПкгСбОкСвС СТвОкСй ФлТОбиіккя УФа'єзмОй 
вСУлСгОТюбОккя гия бжзСТжУмОккя лТж ФзиОгПккі кжйж гСвСбСТіб, зСиж 
УмСТСкж йОюмь лТОбС еО беОєйкСю евСгСю ейікюбОмж СзТПйі ФйСбж, 
лПТПгаОпПкі лТжйіТкжй гСвСбСТСй, ОаС гСлСбкюбОмж РСвС ейіУм; 

 мжлСбСвС гСвСбСТФ, еОмбПТгдПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, пж Ф бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, ікржй гПТдОбкжй СТвОкСй ОаС СТвОкСй гПТдОбкСї 
биОгж, зСиж УмСТСкж кП йСдФмь бігУмФлОмж біг ейіУмФ мжлСбСвС гСвСбСТФ, ОиП 
йОюмь лТОбС зСкзТПмжеФбОмж РСвС ФйСбж; 

 гСвСбСТФ лТжєгкОккя, еОлТСлСкСбОкСвС Сгкією УмСТСкСю гия ікржХ йСдижбжХ 
УФа'єзміб, зСиж оі УФа'єзмж Ф ТОеі бУмФлФ б гСвСбіТ кП йОюмь лТОбО кОлСиявОмж кО 
ейікі РСвС ейіУмФ. 

5. ЗйіУм гСвСбСТФ, сС ФзиОгОємьУя кО лігУмОбі гПТдОбкСвС еОйСбиПккя, лСбжкПк 
біглСбігОмж оьСйФ еОйСбиПккю. 

6. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, язі еОаПелПпФюмь УлСджбОпіб, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі 
лПТріР оієї УмОммі, ПиПзмТСПкПТвією, еб'яезСй, лСУиФвОйж еОиіекжпкСвС мО ікржХ бжгіб 
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мТОкУлСТмФ, О Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, мОзСд ікрі УФа'єзмж еСаСб'яеОкі ФзиОгОмж 
гСвСбСТж е ФУійО УлСджбОпОйж їХкьСї лТСгФзоії (лСУиФв). ЗОзСкСгОбУмбСй йСдФмь аФмж 
лПТПгаОпПкі СаСб'яезСбі ФйСбж мОзжХ гСвСбСТіб. 

Абжап дртгзй взийюрело. 
Абжап нреній взийюрело. 
7. ГСУлСгОТУьзі гСвСбСТж ФзиОгОюмьУя еО лТОбжиОйж, бУмОкСбиПкжйж Мжбіиькжй 

зСгПзУСй КзТОїкж е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, ікржйж 
кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж сСгС СзТПйжХ бжгіб гСвСбСТіб. 

Стаття 180. Істотні умови господарського договору 
1. ЗйіУм вСУлСгОТУьзСвС гСвСбСТФ УмОкСбиямь ФйСбж гСвСбСТФ, бжекОпПкі ФвСгСю 

РСвС УмСТік, УлТяйСбОкСю кО бУмОкСбиПккя, ейікФ ОаС лТжлжкПккя вСУлСгОТУьзжХ 
еСаСб'яеОкь, яз лСвСгдПкі УмСТСкОйж, мОз і мі, сС лТжРйОюмьУя кжйж яз СаСб'яезСбі ФйСбж 
гСвСбСТФ біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. 

2. ГСУлСгОТУьзжР гСвСбіТ ббОдОємьУя ФзиОгПкжй, язсС йід УмСТСкОйж Ф 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй лСТягзФ мО нСТйі гСУявкФмС евСгж сСгС ФУіХ РСвС іУмСмкжХ ФйСб. 
ІУмСмкжйж є ФйСбж, бжекОкі мОзжйж еО еОзСкСй пж кПСаХігкі гия гСвСбСТіб гОкСвС бжгФ, О 
мОзСд ФйСбж, сСгС язжХ кО бжйСвФ Сгкієї іе УмСТік лСбжккО аФмж гСУявкФмО евСгО. 

3. ЙТж ФзиОгПккі вСУлСгОТУьзСвС гСвСбСТФ УмСТСкж еСаСб'яеОкі Ф аФгь-язСйФ ТОеі 
лСвСгжмж лТПгйПм, оікФ мО УмТСз гії гСвСбСТФ. 

4. КйСбж лТС лТПгйПм Ф вСУлСгОТУьзСйФ гСвСбСТі лСбжккі бжекОпОмж кОРйПкФбОккя 
(кСйПкзиОмФТФ, ОУСТмжйПкм) мО зіиьзіУмь лТСгФзоії (ТСаім, лСУиФв), О мОзСд бжйСвж гС їХ 
язСУмі. ВжйСвж сСгС язСУмі лТПгйПмО гСвСбСТФ бжекОпОюмьУя біглСбігкС гС СаСб'яезСбжХ 
гия УмСТік кСТйОмжбкжХ гСзФйПкміб, еОекОпПкжХ Ф УмОммі 15 оьСвС КСгПзУФ, О Ф ТОеі їХ 
бігУФмкСУмі - б гСвСбіТкСйФ лСТягзФ, е гСгПТдОккяй ФйСб, сС еОаПелПпФюмь еОХжУм 
ікмПТПУіб зікоПбжХ УлСджбОпіб мСбОТіб і лСУиФв. 

5. МікО Ф вСУлСгОТУьзСйФ гСвСбСТі бжекОпОємьУя б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй 
КСгПзУСй, ікржйж еОзСкОйж, ОзмОйж КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж. ЗО евСгСю УмСТік Ф 
вСУлСгОТУьзСйФ гСвСбСТі йСдП аФмж лПТПгаОпПкС гСлиОмж гС бУмОкСбиПкСї оікж еО 
лТСгФзоію (ТСаСмж, лСУиФвж) бжсСї язСУмі ОаС бжзСкОккя ТСаім Ф УзСТСпПкі УмТСзж 
лСТібкякС е кСТйОмжбкжйж. 

6. К ТОеі бжекОккя лСвСгдПкСї УмСТСкОйж б гСвСбСТі оікж мОзСю, сС лСТФрФє бжйСвж 
ОкмжйСкСлСиькС-зСкзФТПкмкСвС еОзСкСгОбУмбО, ОкмжйСкСлСиькжР СТвОк йОє лТОбС 
бжйОвОмж біг УмСТік ейікж ФйСбж гСвСбСТФ сСгС оікж. 

7. ЛмТСзСй гії вСУлСгОТУьзСвС гСвСбСТФ є пОУ, блТСгСбд язСвС іУкФюмь вСУлСгОТУьзі 
еСаСб'яеОккя УмСТік, сС бжкжзиж кО СУкСбі оьСвС гСвСбСТФ. ЗО еСаСб'яеОккя, сС бжкжзиж Ф 
УмСТік гС ФзиОгПккя кжйж вСУлСгОТУьзСвС гСвСбСТФ, кП лСржТююмьУя ФйСбж ФзиОгПкСвС 
гСвСбСТФ, язсС гСвСбСТСй кП лПТПгаОпПкС ікрП. ЗОзікпПккя УмТСзФ гії вСУлСгОТУьзСвС 
гСвСбСТФ кП ебіиькяє УмСТСкж біг біглСбігОиькСУмі еО РСвС лСТФрПккя, сС йОиС йіУоП ліг 
пОУ гії гСвСбСТФ. 

Стаття 181. Загальний порядок укладення господарських договорів 
1. ГСУлСгОТУьзжР гСвСбіТ ФзиОгОємьУя б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ Мжбіиькжй 

зСгПзУСй КзТОїкж, е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

Стаття 182. Особливості укладання попередніх договорів 
1. ЗО лСлПТПгкій гСвСбСТСй УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя еСаСб'яеФємьУя Ф лПбкжР УмТСз, 

ОиП кП ліекірП СгкСвС ТСзФ е йСйПкмФ ФзиОгПккя лСлПТПгкьСвС гСвСбСТФ, ФзиОУмж СУкСбкжР 
вСУлСгОТУьзжР гСвСбіТ кО ФйСбОХ, лПТПгаОпПкжХ лСлПТПгкій гСвСбСТСй. 

2. ЙСлПТПгкіР гСвСбіТ лСбжкПк йіУмжмж ФйСбж, сС гСебСияюмь бжекОпжмж лТПгйПм, О 
мОзСд ікрі іУмСмкі ФйСбж СУкСбкСвС гСвСбСТФ. ДС ФзиОгПккя лСлПТПгкіХ гСвСбСТіб кП 
еОУмСУСбФємьУя еОвОиькжР лСТягСз ФзиОгПккя вСУлСгОТУьзжХ гСвСбСТіб. 
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3. К ТОеі язсС УмСТСкО, язО ФзиОиО лСлПТПгкіР гСвСбіТ, СгПТдОбрж лТСПзм гСвСбСТФ 
біг ікрСї УмСТСкж, ФХжияємьУя біг ФзиОгПккя СУкСбкСвС гСвСбСТФ, гТФвО УмСТСкО йОє лТОбС 
бжйОвОмж ФзиОгПккя мОзСвС гСвСбСТФ б УФгСбСйФ лСТягзФ. 

4. ЗСаСб'яеОккя ФзиОУмж СУкСбкжР гСвСбіТ, лПТПгаОпПкП лСлПТПгкій гСвСбСТСй, 
лТжлжкяємьУя, язсС гС еОзікпПккя УмТСзФ, б язжР УмСТСкж йОюмь ФзиОУмж СУкСбкжР гСвСбіТ, 
СгкО іе УмСТік кП кОгіриП лТСПзм мОзСвС гСвСбСТФ гТФвіР УмСТСкі. 

5. ВігкСУжкж сСгС ФзиОгПккя лСлПТПгкіХ гСвСбСТіб ТПвФиююмьУя Мжбіиькжй 
зСгПзУСй КзТОїкж е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

6. КвСгО УмСТік лТС кОйіТж (лТСмСзСи лТС кОйіТж мСсС) кП бжекОємьУя лСлПТПгкій 
гСвСбСТСй і кП лСТСгдФє юТжгжпкжХ кОУиігзіб. 

Стаття 183. Особливості укладання господарських договорів за державним 
замовленням 

1. ДСвСбСТж еО гПТдОбкжй еОйСбиПккяй ФзиОгОюмьУя йід бжекОпПкжйж еОзСкСй 
УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя - бжзСкОбояйж гПТдОбкСвС еОйСбиПккя мО гПТдОбкжйж 
еОйСбкжзОйж, сС ФлСбкСбОдПкі біг ійПкі гПТдОбж ФзиОгОмж гСвСбСТж (гПТдОбкі 
зСкмТОзмж), б язжХ бжекОпОюмьУя вСУлСгОТУьзі еСаСб'яеОккя УмСТік мО ТПвФиююмьУя 
бігкСУжкж еОйСбкжзО е бжзСкОбоПй сСгС бжзСкОккя гПТдОбкСвС еОйСбиПккя. 

2. ДПТдОбО б СУСаі КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж бжУмФлОє вОТОкмСй еО еСаСб'яеОккяйж 
гПТдОбкжХ еОйСбкжзіб. 

3. КзиОгПккя УмСТСкОйж гСвСбСТФ еО гПТдОбкжй еОйСбиПккяй (гПТдОбкСвС 
зСкмТОзмФ) егіРУкюємьУя б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ УмОммПю 181 оьСвС КСгПзУФ, е 
ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй. ДПТдОбкжР зСкмТОзм 
ФзиОгОємьУя рияХСй ліглжУОккя УмСТСкОйж єгжкСвС гСзФйПкмО. 

4. КХжиПккя біг ФзиОгПккя гСвСбСТФ еО гПТдОбкжй еОйСбиПккяй є лСТФрПккяй 
вСУлСгОТУьзСвС еОзСкСгОбУмбО і мявкП еО УСаСю біглСбігОиькіУмь, лПТПгаОпПкФ ожй 
КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж. ЛлСТж, лСб'яеОкі е ФзиОгПккяй гСвСбСТФ еО гПТдОбкжй 
еОйСбиПккяй, б мСйФ пжУиі лТж ФХжиПккі біг ФзиОгПккя гСвСбСТФ Сгкієї ОаС СаСХ УмСТік, 
бжТірФюмьУя б УФгСбСйФ лСТягзФ. 

5. ВжзСкОбПоь гПТдОбкСвС еОйСбиПккя ебіиькяємьУя біг СаСб'яезФ ФзиОгПккя 
гПТдОбкСвС зСкмТОзмФ кО ФйСбОХ, бжекОпПкжХ гПТдОбкжй еОйСбиПккяй, Ф ТОеі бжекОккя б 
УФгСбСйФ лСТягзФ гПТдОбкСвС еОйСбиПккя кПгіРУкжй. 

Стаття 184. Особливості укладання господарських договорів на основі 
вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів 

1. ЙТж ФзиОгПккі вСУлСгОТУьзСвС гСвСбСТФ кО СУкСбі біиькСвС бСиПбжябиПккя УмСТік 
лТСПзм гСвСбСТФ йСдП аФмж ТСеТСаиПкжР еО ікіоіОмжбСю аФгь-язСї іе УмСТік Ф УмТСзж, 
лСвСгдПкі УОйжйж УмСТСкОйж. 

2. КзиОгПккя гСвСбСТФ кО СУкСбі біиькСвС бСиПбжябиПккя УмСТік йСдП бігаФбОмжУя Ф 
УлТСсПкжР УлСУіа ОаС Ф нСТйі єгжкСвС гСзФйПкмО, е гСгПТдОккяй еОвОиькСвС лСТягзФ 
ФзиОгПккя гСвСбСТіб, бУмОкСбиПкСвС УмОммПю 181 оьСвС КСгПзУФ. 

3. КзиОгПккя вСУлСгОТУьзжХ гСвСбСТіб кО СУкСбі лТжйіТкжХ і мжлСбжХ гСвСбСТіб 
лСбжккС егіРУкюбОмжУя е гСгПТдОккяй ФйСб, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 179 оьСвС КСгПзУФ, кП 
ікОзрП яз рияХСй бжзиОгПккя гСвСбСТФ Ф бжвиягі єгжкСвС гСзФйПкмО, СнСТйиПкСвС евігкС 
е бжйСвОйж УмОммі 181 оьСвС КСгПзУФ мО біглСбігкС гС лТОбжи, бУмОкСбиПкжХ кСТйОмжбкС-
лТОбСбжйж ОзмОйж сСгС еОУмСУФбОккя лТжйіТкСвС ОаС мжлСбСвС гСвСбСТФ. 

Стаття 185. Особливості укладання господарських договорів на 
організованих ринках капіталу, організованих товарних ринках, ярмарках та 

публічних торгах 
1. ДС ФзиОгПккя вСУлСгОТУьзжХ гСвСбСТіб кО СТвОкіеСбОкОХ ТжкзОХ зОлімОиФ, 

СТвОкіеСбОкжХ мСбОТкжХ ТжкзОХ, СлмСбжХ яТйОТзОХ, лФаиіпкжХ мСТвОХ еОУмСУСбФюмьУя 
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еОвОиькі лТОбжиО ФзиОгПккя гСвСбСТіб кО СУкСбі біиькСвС бСиПбжябиПккя, е ФТОХФбОккяй 
кСТйОмжбкС-лТОбСбжХ Озміб, язжйж ТПвФиюємьУя гіяиькіУмь біглСбігкжХ СТвОкіеСбОкжХ 
Тжкзіб зОлімОиФ, СТвОкіеСбОкжХ мСбОТкжХ Тжкзіб, яТйОТзіб мО лФаиіпкжХ мСТвіб. 

Стаття 186. Укладання організаційно-господарських договорів 
1. ДСвСбіТкП СнСТйиПккя СТвОкіеОоіРкС-вСУлСгОТУьзжХ еСаСб'яеОкь йСдП 

егіРУкюбОмжУя ФпОУкжзОйж вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк яз кО СУкСбі біиькСвС бСиПбжябиПккя 
УмСТік, мОз і кО СУкСбі лТжйіТкжХ гСвСбСТіб, язсС ФзиОгОккя мОзжХ гСвСбСТіб лПТПгаОпПкС 
біглСбігкжйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж. ЛлТСсПкжР УлСУіа ФзиОгОккя СТвОкіеОоіРкС-
вСУлСгОТУьзжХ гСвСбСТіб кП гСлФУзОємьУя. 

Стаття 187. Укладання господарських договорів за рішенням суду 
1. ЛлСТж, сС бжкжзОюмь лТж ФзиОгОккі вСУлСгОТУьзжХ гСвСбСТіб еО гПТдОбкжй 

еОйСбиПккяй, ОаС гСвСбСТіб, ФзиОгПккя язжХ є СаСб'яезСбжй кО лігУмОбі еОзСкФ мО б ікржХ 
бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, ТСевиягОюмьУя УФгСй. Ікрі лПТПггСвСбіТкі УлСТж йСдФмь 
аФмж лТПгйПмСй ТСевиягФ УФгФ Ф ТОеі язсС оП лПТПгаОпПкС ФвСгСю УмСТік ОаС язсС УмСТСкж 
еСаСб'яеОкі ФзиОУмж лПбкжР вСУлСгОТУьзжР гСвСбіТ кО лігУмОбі ФзиОгПкСвС йід кжйж 
лСлПТПгкьСвС гСвСбСТФ. 

2. ДПкь кОаТОккя пжккСУмі ТірПккяй УФгФ, язжй бжТірПкС лжмОккя сСгС 
лПТПггСвСбіТкСвС УлСТФ, ббОдОємьУя гкПй ФзиОгПккя біглСбігкСвС вСУлСгОТУьзСвС 
гСвСбСТФ, язсС ТірПккяй УФгФ кП бжекОпПкС ікрП. 

Стаття 188. Порядок зміни та розірвання господарських договорів 
1. ЗйікО мО ТСеіТбОккя вСУлСгОТУьзжХ гСвСбСТіб б СгкСУмСТСккьСйФ лСТягзФ кП 

гСлФУзОюмьУя, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй ОаС гСвСбСТСй. 
2. ЛмСТСкО гСвСбСТФ, язО ббОдОє еО кПСаХігкП ейікжмж ОаС ТСеіТбОмж гСвСбіТ, лСбжккО 

кОгіУиОмж лТСлСежоії лТС оП гТФвіР УмСТСкі еО гСвСбСТСй. 
3. ЛмСТСкО гСвСбСТФ, язО СгПТдОиО лТСлСежоію лТС ейікФ пж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ, Ф 

гбОгоямжгПккжР УмТСз ліУия СгПТдОккя лТСлСежоії лСбігСйияє гТФвФ УмСТСкФ лТС 
ТПеФиьмОмж її ТСевиягФ. 

4. К ТОеі язсС УмСТСкж кП гСУявиж евСгж сСгС ейікж (ТСеіТбОккя) гСвСбСТФ ОаС Ф ТОеі 
кПСгПТдОккя біглСбігі Ф бУмОкСбиПкжР УмТСз е ФТОХФбОккяй пОУФ лСрмСбСвС СаівФ, 
еОікмПТПУСбОкО УмСТСкО йОє лТОбС лПТПгОмж УліТ кО бжТірПккя УФгФ. 

5. ЯзсС УФгСбжй ТірПккяй гСвСбіТ ейікПкС ОаС ТСеіТбОкС, гСвСбіТ ббОдОємьУя 
ейікПкжй ОаС ТСеіТбОкжй е гкя кОаТОккя пжккСУмі гОкжй ТірПккяй, язсС ікрСвС УмТСзФ 
кОаТОккя пжккСУмі кП бУмОкСбиПкС еО ТірПккяй УФгФ. 

ГлОвО 21 
 МІЗИ І МІЗИКМВИКДЗЗЯ К ЛЛДКІ ГИЛЙИДАКЮВАЗЗЯ 

Стаття 189. Ціна у господарських зобов'язаннях 
1. МікО б оьСйФ КСгПзУі є бжТОдПкжй Ф вТСрСбіР нСТйі ПзбібОиПкмСй Сгжкжоі мСбОТФ 

(лТСгФзоії, ТСаім, лСУиФв, йОмПТіОиькС-мПХкіпкжХ ТПУФТУіб, йОРкСбжХ мО кПйОРкСбжХ лТОб), 
сС лігиявОє лТСгОдФ (ТПОиіеОоії), язжР лСбжкПк еОУмСУСбФбОмжУя яз мОТжн, ТСейіТ лиОмж, 
УмОбзж ОаС еаСТФ, зТій УмОбСз і еаСТіб, сС бжзСТжУмСбФюмьУя б УжУмПйі СлСгОмзФбОккя. 

2. МікО є іУмСмкСю ФйСбСю вСУлСгОТУьзСвС гСвСбСТФ. МікО еОекОпОємьУя б гСвСбСТі Ф 
вТжбкяХ. Мікж Ф еСбкіркьСПзСкСйіпкжХ гСвСбСТОХ (зСкмТОзмОХ) йСдФмь бжекОпОмжУя б 
ікСеПйкіР бОиюмі еО евСгСю УмСТік. 

3. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя бжзСТжУмСбФюмь Ф УбСїР гіяиькСУмі біиькі мО гПТдОбкі 
ТПвФиьСбОкі оікж. 
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Стаття 190. Вільні ціни 
1. Віиькі оікж бжекОпОюмьУя кО бУі бжгж лТСгФзоії (ТСаім, лСУиФв), еО бжкямзСй мжХ, кО 

язі бУмОкСбиПкС гПТдОбкі ТПвФиьСбОкі оікж. 
2. Віиькі оікж бжекОпОюмьУя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя УОйСУміРкС еО евСгСю 

УмСТік, О Ф бкФмТіркьСвСУлСгОТУьзжХ бігкСУжкОХ - мОзСд еО ТірПккяй УФа'єзмО 
вСУлСгОТюбОккя. 

Стаття 191. Державні регульовані ціни 
1. ДПТдОбкі ТПвФиьСбОкі оікж еОлТСбОгдФюмьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, 

СТвОкОйж бжзСкОбпСї биОгж, гПТдОбкжйж зСиПвіОиькжйж СТвОкОйж мО СТвОкОйж йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя біглСбігкС гС їХ лСбкСбОдПкь Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ. 

2. ДПТдОбкП ТПвФиюбОккя оік егіРУкюємьУя евігкС іе ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС оікж і 
оікСФмбСТПккя" мО ікржйж еОзСкОйж. 

3. ДПТдОбкі ТПвФиьСбОкі оікж бУмОкСбиююмьУя кО аиОкзж гСзФйПкміб, Ф мСйФ пжУиі 
УФбСТСвС СаиізФ, язі бжзСТжУмСбФюмьУя СТвОкОйж бжзСкОбпСї биОгж, ікржйж гПТдОбкжйж 
СТвОкОйж гия СнСТйиПккя ТПеФиьмОміб кОгОккя ОгйікіУмТОмжбкжХ лСУиФв (зТій биОУкжХ 
аиОкзіб ожХ СТвОкіб), біглСбігкС гС еОзСкФ. 

Стаття 192. Законодавство про ціни і ціноутворення 
1. ЙСиімжзО оікСФмбСТПккя, лСТягСз бУмОкСбиПккя мО еОУмСУФбОккя оік, 

лСбкСбОдПккя СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж мО СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя сСгС 
бУмОкСбиПккя мО ТПвФиюбОккя оік, О мОзСд зСкмТСию еО оікОйж і оікСФмбСТПккяй 
бжекОпОюмьУя еОзСкСй лТС оікж і оікСФмбСТПккя, ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж. 

ГлОвО 22 
ВИКИЗАЗЗЯ ГИЛЙИДАКЛЬКИН ЗИБИВ'ЯЗАЗЬ. ЙКИЙИЗДЗЗЯ ЗИБИВ'ЯЗАЗЬ 

Стаття 193. Загальні умови виконання господарських зобов'язань 
1. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя мО ікрі ФпОУкжзж вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк лСбжккі 

бжзСкФбОмж вСУлСгОТУьзі еСаСб'яеОккя кОиПдкжй пжкСй біглСбігкС гС еОзСкФ, ікржХ 
лТОбСбжХ Озміб, гСвСбСТФ, О еО бігУФмкСУмі зСкзТПмкжХ бжйСв сСгС бжзСкОккя еСаСб'яеОккя 
- біглСбігкС гС бжйСв, сС Ф лПбкжХ ФйСбОХ ебжпОРкС УмОбиямьУя. 

ДС бжзСкОккя вСУлСгОТУьзжХ гСвСбСТіб еОУмСУСбФюмьУя біглСбігкі лСиСдПккя 
МжбіиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

2. КСдкО УмСТСкО лСбжккО бджмж ФУіХ еОХСгіб, кПСаХігкжХ гия кОиПдкСвС бжзСкОккя 
кПю еСаСб'яеОккя, бТОХСбФюпж ікмПТПУж гТФвСї УмСТСкж мО еОаПелПпПккя 
еОвОиькСвСУлСгОТУьзСвС ікмПТПУФ. ЙСТФрПккя еСаСб'яеОкь є лігУмОбСю гия еОУмСУФбОккя 
вСУлСгОТУьзжХ УОкзоіР, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, ікржйж еОзСкОйж ОаС гСвСбСТСй. 

3. ЗОУмСУФбОккя вСУлСгОТУьзжХ УОкзоіР гС УФа'єзмО, язжР лСТФржб еСаСб'яеОккя, кП 
ебіиькяє оьСвС УФа'єзмО біг СаСб'яезФ бжзСкОмж еСаСб'яеОккя б кОмФТі, зТій бжлОгзіб, зСиж 
ікрП лПТПгаОпПкС еОзСкСй ОаС гСвСбСТСй, ОаС ФлТОбкПкО УмСТСкО бігйСбжиОУя біг 
лТжРкяммя бжзСкОккя еСаСб'яеОккя. 

4. КлТОбкПкО УмСТСкО йОє лТОбС кП лТжРйОмж бжзСкОккя еСаСб'яеОккя пОУмжкОйж, 
язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй, ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж ОаС 
гСвСбСТСй, ОаС кП бжлижбОє іе ейіУмФ еСаСб'яеОккя. 

5. ЗСаСб'яеОкО УмСТСкО йОє лТОбС бжзСкОмж еСаСб'яеОккя гСУмТСзСбС, язсС ікрП кП 
лПТПгаОпПкС еОзСкСй, ікржй кСТйОмжбкС-лТОбСбжй ОзмСй ОаС гСвСбСТСй, ОаС кП бжлижбОє 
іе ейіУмФ еСаСб'яеОккя. 

6. ЗСаСб'яеОкО УмСТСкО йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг бжзСкОккя еСаСб'яеОккя Ф ТОеі 
кПкОиПдкСвС бжзСкОккя гТФвСю УмСТСкСю СаСб'яезіб, сС є кПСаХігкСю ФйСбСю бжзСкОккя. 
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7. ЗП гСлФУзОюмьУя СгкСУмСТСккя бігйСбО біг бжзСкОккя еСаСб'яеОкь, зТій бжлОгзіб, 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, О мОзСд бігйСбО біг бжзСкОккя ОаС бігУмТСпзО бжзСкОккя е йСмжбФ, 
сС еСаСб'яеОккя гТФвСї УмСТСкж еО ікржй гСвСбСТСй кП аФиС бжзСкОкС кОиПдкжй пжкСй. 

8. КлТОбкПкО УмСТСкО, лТжРйОюпж бжзСкОккя вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, кО 
бжйСвФ еСаСб'яеОкСї УмСТСкж лСбжккО бжгОмж лжУьйСбП лСУбігпПккя бжзСкОккя 
еСаСб'яеОккя лСбкіУмю ОаС РСвС пОУмжкж. 

Стаття 194. Виконання господарського зобов'язання третьою особою 
1. ВжзСкОккя вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя йСдП аФмж лСзиОгПкС б оіиСйФ ОаС б 

пОУмжкі кО мТПмю СУСаФ, сС кП є УмСТСкСю б еСаСб'яеОккі. КлТОбкПкО УмСТСкО еСаСб'яеОкО 
лТжРкямж бжзСкОккя, еОлТСлСкСбОкП мТПмьСю СУСаСю - аПелСУПТПгкій бжзСкОбоПй, язсС іе 
еОзСкФ, вСУлСгОТУьзСвС гСвСбСТФ ОаС ХОТОзмПТФ еСаСб'яеОккя кП бжлижбОє СаСб'яеСз 
УмСТСкж бжзСкОмж еСаСб'яеОккя СУСажУмС. 

2. ЗПкОиПдкП бжзСкОккя еСаСб'яеОккя мТПмьСю СУСаСю кП ебіиькяє УмСТСкж біг 
СаСб'яезФ бжзСкОмж еСаСб'яеОккя б кОмФТі, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ пОУмжкСю мТПмьСю 
УмОммі 193 оьСвС КСгПзУФ. 

Стаття 195. Передача (делегування) прав у господарських зобов'язаннях 
1. КлТОбкПкжР УФа'єзм вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС 

еОзСкСй, йСдП лПТПгОмж гТФвіР УмСТСкі, еО її евСгСю, кОиПдкі РСйФ еО еОзСкСй, УмОмФмСй пж 
гСвСбСТСй лТОбО кО СгПТдОккя йОРкО біг мТПмьСї СУСаж е йПмСю бжТірПккя лПбкжХ лжмОкь 
сСгС ФлТОбиіккя йОРкСй ОаС гПиПвФбОмж лТОбО гия егіРУкПккя вСУлСгОТУьзС-
ФлТОбиікУьзжХ лСбкСбОдПкь. ЙПТПгОпФ (гПиПвФбОккя) мОзжХ лТОб йСдП аФмж еФйСбиПкС 
лПбкжй УмТСзСй. 

2. Азм лПТПгОпі лТОб ббОдОємьУя пжккжй е гкя СгПТдОккя лСбігСйиПккя лТС оП 
еСаСб'яеОкСю УмСТСкСю, О Озм гПиПвФбОккя вСУлСгОТУьзС-ФлТОбиікУьзжХ лСбкСбОдПкь 
ікрСйФ УФа'єзмФ - е гкя СніоіРкСвС СлФаиізФбОккя оьСвС ОзмО. 

3. ЙПТПгОпО (гПиПвФбОккя) лТОб мявкП еО УСаСю СаСб'яеСз УФа'єзмО, язжР СгПТдОб Ф 
ТПеФиьмОмі мОзСї лПТПгОпі (гПиПвФбОккя) гСгОмзСбі лСбкСбОдПккя, бжТірФбОмж біглСбігкП 
гС ожХ лСбкСбОдПкь зСиС вСУлСгОТУьзжХ лжмОкь мО кПУмж біглСбігОиькіУмь еО кОУиігзж 
ТірПкь, сС кжй лТжРйОюмьУя. 

Стаття 196. Виконання господарських зобов'язань, у яких беруть участь 
кілька управнених або кілька зобов'язаних суб'єктів 

1. К ТОеі язсС б вСУлСгОТУьзСйФ еСаСб'яеОккі аПТФмь ФпОУмь зіиьзО ФлТОбкПкжХ ОаС 
зіиьзО еСаСб'яеОкжХ УФа'єзміб, зСдкжР е ФлТОбкПкжХ УФа'єзміб йОє лТОбС бжйОвОмж 
бжзСкОккя, О зСдкжР іе еСаСб'яеОкжХ УФа'єзміб лСбжкПк бжзСкОмж еСаСб'яеОккя біглСбігкС 
гС пОУмзж оьСвС УФа'єзмО, бжекОпПкСї еСаСб'яеОккяй. 

2. К ТОеі язсС оП лПТПгаОпПкС еОзСкСгОбУмбСй ОаС гСвСбСТСй, еСаСб'яеОккя 
лСбжккС бжзСкФбОмжУя УСиігОТкС. ЙТж УСиігОТкСйФ бжзСкОккі вСУлСгОТУьзжХ еСаСб'яеОкь 
еОУмСУСбФюмьУя біглСбігкі лСиСдПккя МжбіиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж, язсС ікрП кП 
лПТПгаОпПкС еОзСкСй. 

Стаття 197. Місце виконання господарського зобов'язання 
1. ГСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя лігиявОє бжзСкОккю еО йіУоПй, бжекОпПкжй еОзСкСй, 

вСУлСгОТУьзжй гСвСбСТСй, ОаС йіУоПй, язП бжекОпПкС ейіУмСй еСаСб'яеОккя. 
2. К ТОеі язсС йіУоП бжзСкОккя еСаСб'яеОккя кП бжекОпПкС, еСаСб'яеОккя лСбжккС 

аФмж бжзСкОкС: 
 еО еСаСб'яеОккяйж, ейіУмСй язжХ є лПТПгОпО лТОб кО аФгібию ОаС еПйПиькФ 

гіиякзФ, ікрСвС кПТФХСйСвС йОРкО - еО йіУоПекОХСгдПккяй аФгібиі пж 
еПйПиькСї гіиякзж, ікрСвС кПТФХСйСвС йОРкО; 
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 еО вТСрСбжйж еСаСб'яеОккяйж - еО йіУоПекОХСгдПккяй (йіУоПй лТСджбОккя) 
ФлТОбкПкСї УмСТСкж кО йСйПкм бжкжзкПккя еСаСб'яеОккя, ОаС еО її кСбжй 
йіУоПекОХСгдПккяй (йіУоПй лТСджбОккя) еО ФйСбж, сС ФлТОбкПкО УмСТСкО 
УбСєпОУкС лСбігСйжиО лТС кьСвС еСаСб'яеОкФ УмСТСкФ; 

 еО ікржйж еСаСб'яеОккяйж - еО йіУоПекОХСгдПккяй (йіУоПй лТСджбОккя) 
еСаСб'яеОкСї УмСТСкж, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй. 

3. К ТОеі бігУФмкСУмі ФлТОбкПкСї УмСТСкж, ФХжиПккя її біг лТжРкяммя бжзСкОккя ОаС 
ікрСвС лТСУмТСпПккя кПю бжзСкОккя еСаСб'яеОкО УмСТСкО еО вТСрСбжй еСаСб'яеОккяй йОє 
лТОбС бкПУмж кОиПдкі е кПї вТСрі ОаС лПТПгОмж еО еСаСб'яеОккяй оіккі лОлПТж гС гПлСежмФ 
кСмОТіОиькСї зСкмСТж ОаС лТжбОмкСвС кСмОТіФУО, язі лСбігСйияюмь лТС оП ФлТОбкПкФ 
УмСТСкФ. ВкПУПккя вТСрПР (оіккжХ лОлПТіб) гС гПлСежмФ кСмОТіОиькСї зСкмСТж ОаС 
лТжбОмкСвС кСмОТіФУО ббОдОємьУя бжзСкОккяй еСаСб'яеОккя. 

Стаття 198. Виконання грошових зобов'язань 
1. ЙиОмПді еО вТСрСбжйж еСаСб'яеОккяйж, сС бжкжзОюмь Ф вСУлСгОТУьзжХ 

бігкСУжкОХ, егіРУкююмьУя Ф аПевСмібзСбіР нСТйі ОаС вСмібзСю пПТПе ФУмОкСбж аОкзіб, язсС 
ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

2. ГТСрСбі еСаСб'яеОккя ФпОУкжзіб вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк лСбжккі аФмж бжТОдПкі і 
лігиявОюмь СлиОмі Ф вТжбкяХ. ГТСрСбі еСаСб'яеОккя йСдФмь аФмж бжТОдПкі б ікСеПйкіР 
бОиюмі ижрП Ф бжлОгзОХ, язсС УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя йОюмь лТОбС лТСбСгжмж 
ТСеТОХФкзж йід УСаСю б ікСеПйкіР бОиюмі біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. ВжзСкОккя 
еСаСб'яеОкь, бжТОдПкжХ б ікСеПйкіР бОиюмі, егіРУкюємьУя біглСбігкС гС еОзСкФ. 

3. ВігУСмзж еО вТСрСбжйж еСаСб'яеОккяйж ФпОУкжзіб вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк 
еОУмСУСбФюмьУя Ф бжлОгзОХ, ТСейіТОХ мО лСТягзФ, бжекОпПкжХ еОзСкСй ОаС гСвСбСТСй. 

Стаття 199. Забезпечення виконання господарських зобов'язань 
1. ВжзСкОккя вСУлСгОТУьзжХ еСаСб'яеОкь еОаПелПпФємьУя еОХСгОйж еОХжУмФ лТОб мО 

біглСбігОиькСУмі ФпОУкжзіб вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк, лПТПгаОпПкжйж ожй КСгПзУСй мО 
ікржйж еОзСкОйж. ЗО лСвСгдПккяй УмСТік йСдФмь еОУмСУСбФбОмжУя лПТПгаОпПкі еОзСкСй 
ОаС мОзі, сС РСйФ кП УФлПТПпОмь, бжгж еОаПелПпПккя бжзСкОккя еСаСб'яеОкь, язі ебжпОРкС 
еОУмСУСбФюмьУя Ф вСУлСгОТУьзСйФ (гіиСбСйФ) СаівФ. 

ДС бігкСУжк сСгС еОаПелПпПккя бжзСкОккя еСаСб'яеОкь ФпОУкжзіб вСУлСгОТУьзжХ 
бігкСУжк еОУмСУСбФюмьУя біглСбігкі лСиСдПккя МжбіиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

2. ЗСаСб'яеОккя УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, язі кОиПдОмь гС гПТдОбкСвС УПзмСТО 
ПзСкСйізж, йСдФмь аФмж еОаПелПпПкі гПТдОбкСю вОТОкмією Ф бжлОгзОХ мО Ф УлСУіа, 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

Стаття 200. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських 
зобов'язань 

1. ГОТОкмія є УлПожніпкжй еОУСаСй еОаПелПпПккя бжзСкОккя вСУлСгОТУьзжХ 
еСаСб'яеОкь рияХСй лжУьйСбСвС лігмбПТгдПккя (вОТОкміРкСвС ижУмО) аОкзСй, ікрСю 
зТПгжмкСю ФУмОкСбСю, УмТОХСбСю СТвОкіеОоією (аОкзібУьзО вОТОкмія) лТС еОгСбСиПккя 
бжйСв ФлТОбкПкСї УмСТСкж Ф ТСейіТі лСбкСї вТСрСбСї УФйж, еОекОпПкСї Ф лжУьйСбСйФ 
лігмбПТгдПккі, язсС мТПмя СУСаО (еСаСб'яеОкО УмСТСкО) кП бжзСкОє бзОеОкП Ф кьСйФ лПбкП 
еСаСб'яеОккя, ОаС кОУмОкФмь ікрі ФйСбж, лПТПгаОпПкі Ф біглСбігкСйФ лігмбПТгдПккі. 

2. ЗСаСб'яеОккя еО аОкзібУьзСю вОТОкмією бжзСкФємьУя ижрП кО лжУьйСбФ бжйСвФ 
ФлТОбкПкСї УмСТСкж. 

3. ГОТОкм йОє лТОбС бжУФкФмж ФлТОбкПкіР УмСТСкі ижрП мі лТПмПкеії, бжУФкПккя язжХ 
гСлФУзОємьУя вОТОкміРкжй ижУмСй. ЗСаСб'яеОкО УмСТСкО кП йОє лТОбО бжУФкФмж вОТОкмФ 
еОлПТПпПккя, язі бСкО йСвиО а бжУФкФмж ФлТОбкПкіР УмСТСкі, язсС її гСвСбіТ е вОТОкмСй кП 
йіУмжмь еСаСб'яеОккя вОТОкмО бкПУмж гС вОТОкміРкСвС ижУмО еОУмПТПдПккя сСгС бжУФкПккя 
мОзжХ еОлПТПпПкь. 
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4. ДС бігкСУжк аОкзібУьзСї вОТОкмії б пОУмжкі, кП бТПвФиьСбОкіР ожй КСгПзУСй, 
еОУмСУСбФюмьУя біглСбігкі лСиСдПккя МжбіиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

Стаття 201. Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов'язань 
1. З йПмСю кПРмТОиіеОоії кПУлТжямижбжХ кОУиігзіб біг зТжйікОиькжХ лТОбСлСТФрПкь Ф 

УнПТі вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі еОзСкСй йСдП аФмж лПТПгаОпПкС СаСб'яеСз зСйПТоіРкжХ 
аОкзіб, УмТОХСбжзіб, ОзоіСкПТкжХ мСбОТжУмб мО ікржХ УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, язі 
еОиФпОюмь зСрмж ОаС оіккі лОлПТж вТСйОгяк і юТжгжпкжХ СУіа, лПТПгОбОмж пОУмжкФ УбСїХ 
зСрміб гия нСТйФбОккя єгжкСвС УмТОХСбСвС нСкгФ лФаиіпкСї еОУмОбж. 

Стаття 202. Загальні умови припинення господарських зобов'язань 
1. ГСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя лТжлжкяємьУя: бжзСкОккяй, лТСбПгПкжй кОиПдкжй 

пжкСй; еОТОХФбОккяй еФУмТіпкСї СгкСТігкСї бжйСвж ОаС УмТОХСбСвС еСаСб'яеОккя; Ф ТОеі 
лСєгкОккя ФлТОбкПкСї мО еСаСб'яеОкСї УмСТік б СгкіР СУСаі; еО евСгСю УмСТік; пПТПе 
кПйСдижбіУмь бжзСкОккя мО б ікржХ бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй ОаС ікржйж 
еОзСкОйж. 

2. ГСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя лТжлжкяємьУя мОзСд Ф ТОеі РСвС ТСеіТбОккя ОаС 
бжекОккя кПгіРУкжй еО ТірПккяй УФгФ. 

3. ДС бігкСУжк сСгС лТжлжкПккя вСУлСгОТУьзжХ еСаСб'яеОкь еОУмСУСбФюмьУя 
біглСбігкі лСиСдПккя МжбіиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, 
лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

Стаття 203. Припинення господарського зобов'язання виконанням або 
зарахуванням 

1. ГСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя, бУі ФйСбж язСвС бжзСкОкС кОиПдкжй пжкСй, 
лТжлжкяємьУя, язсС бжзСкОккя лТжРкямС ФлТОбкПкСю УмСТСкСю. 

2. К ТОеі язсС еСаСб'яеОкО УмСТСкО кОиПдкжй пжкСй бжзСкОиО СгкП е гбСХ ОаС 
зіиьзСХ еСаСб'яеОкь, сСгС язжХ бСкО йОиО лТОбС бжаСТФ (ОиьмПТкОмжбкП еСаСб'яеОккя), 
вСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя лТжлжкяємьУя бжзСкОккяй. 

3. ГСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя лТжлжкяємьУя еОТОХФбОккяй еФУмТіпкСї СгкСТігкСї 
бжйСвж, УмТСз язСї кОУмОб ОаС УмТСз язСї кП еОекОпПкжР пж бжекОпПкжР йСйПкмСй 
бжмТПаФбОккя. Дия еОТОХФбОккя гСУмОмкьС еОябж Сгкієї УмСТСкж. 

4. ГСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя йСдП аФмж лТжлжкПкС еОТОХФбОккяй УмТОХСбСвС 
еСаСб'яеОккя, язсС ікрП кП бжлижбОє е еОзСкФ ОаС ейіУмФ СУкСбкСвС пж УмТОХСбСвС 
еСаСб'яеОккя. 

5. ЗП гСлФУзОємьУя еОТОХФбОккя бжйСв, сСгС язжХ еО еОябСю гТФвСї УмСТСкж 
кОиПджмь еОУмСУФбОмж УмТСз лСеСбкСї гОбкСУмі і УмТСз оПР йжкФб, О мОзСд б ікржХ 
бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

Стаття 204. Припинення господарського зобов'язання за згодою сторін чи у 
разі поєднання його сторін в одній особі 

1. ГСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя йСдП аФмж лТжлжкПкС еО евСгСю УмСТік, еСзТПйО 
ФвСгСю лТС еОйікФ СгкСвС еСаСб'яеОккя ікржй йід мжйж УОйжйж УмСТСкОйж, язсС мОзО 
еОйікО кП УФлПТПпжмь СаСб'яезСбСйФ ОзмФ, кО лігУмОбі язСвС бжкжзиС лСлПТПгкє 
еСаСб'яеОккя. 

2. ГСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя лТжлжкяємьУя Ф ТОеі лСєгкОккя ФлТОбкПкСї мО 
еСаСб'яеОкСї УмСТік б СгкіР СУСаі. ЗСаСб'яеОккя бжкжзОє екСбФ, язсС оП лСєгкОккя 
лТжлжкяємьУя. 
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Стаття 205. Припинення господарського зобов'язання у разі неможливості 
виконання 

1. ГСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя лТжлжкяємьУя кПйСдижбіУмю бжзСкОккя Ф ТОеі 
бжкжзкПккя СаУмОбжк, еО язі дСгкО е РСвС УмСТік кП біглСбігОє, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС 
еОзСкСй. 

2. К ТОеі кПйСдижбСУмі бжзСкОккя еСаСб'яеОккя лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС еСаСб'яеОкО 
УмСТСкО е йПмСю еОлСаівОккя кПбжвігкжй гия УмСТік йОРкСбжй мО ікржй кОУиігзОй 
лСбжккО кПвОРкС лСбігСйжмж лТС оП ФлТОбкПкФ УмСТСкФ, язО йОє бджмж кПСаХігкжХ еОХСгіб 
сСгС ейПкрПккя еОекОпПкжХ кОУиігзіб. МОзП лСбігСйиПккя кП ебіиькяє еСаСб'яеОкФ 
УмСТСкФ біг біглСбігОиькСУмі еО кПбжзСкОккя еСаСб'яеОккя біглСбігкС гС бжйСв еОзСкФ. 

3. ГСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя лТжлжкяємьУя кПйСдижбіУмю бжзСкОккя Ф ТОеі 
иізбігОоії УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, язсС кП гСлФУзОємьУя лТОбСкОУмФлкжомбС еО ожй 
еСаСб'яеОккяй. 

4. К ТОеі кПУлТСйСдкСУмі УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя пПТПе кПгСУмОмкіУмь РСвС йОРкО 
еОгСбСиькжмж бжйСвж зТПгжмСТіб бік йСдП аФмж СвСиСрПкжР еО ТірПккяй УФгФ аОкзТФмСй. 
КйСбж, лСТягСз мО кОУиігзж СвСиСрПккя УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя аОкзТФмОйж 
бУмОкСбиююмьУя ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж. ЙізбігОоія УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя - 
аОкзТФмО є лігУмОбСю лТжлжкПккя еСаСб'яеОкь еО РСвС ФпОУмі. 

Стаття 206. Розірвання господарського зобов'язання 
1. ГСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя йСдП аФмж ТСеіТбОкС УмСТСкОйж біглСбігкС гС лТОбжи, 

бУмОкСбиПкжХ УмОммПю 188 оьСвС КСгПзУФ. 
2. ДПТдОбкжР зСкмТОзм лігиявОє ТСеіТбОккю Ф ТОеі ейікж ОаС УзОУФбОккя гПТдОбкСвС 

еОйСбиПккя, язжй лПТПгаОпПкС лТжлжкПккя гії зСкмТОзмФ, е йСйПкмФ, зСиж лТС оП УмОиС 
бігСйС УмСТСкОй еСаСб'яеОккя. ЗОУиігзж ТСеіТбОккя гПТдОбкСвС зСкмТОзмФ гия РСвС УмСТік 
бжекОпОюмьУя біглСбігкС гС еОзСкФ. 

Снання 207. Взийюрела. 

Стаття 208. Наслідки визнання господарського зобов'язання недійсним 
1. ЯзсС вСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя бжекОкС кПгіРУкжй яз мОзП, сС бпжкПкС е йПмСю, 

язО еОбігСйС УФлПТПпжмь ікмПТПУОй гПТдОбж і УФУліиьУмбО, мС еО кОябкСУмі кОйіТФ б СаСХ 
УмСТік - Ф ТОеі бжзСкОккя еСаСб'яеОккя СаСйО УмСТСкОйж - б гСХСг гПТдОбж еО ТірПккяй 
УФгФ УмявФємьУя бУП СгПТдОкП кжйж еО еСаСб'яеОккяй, О Ф ТОеі бжзСкОккя еСаСб'яеОккя 
Сгкією УмСТСкСю е гТФвСї УмСТСкж УмявФємьУя б гСХСг гПТдОбж бУП СгПТдОкП кПю, О мОзСд 
бУП кОиПдкП е кПї лПТріР УмСТСкі кО бігрзСгФбОккя СгПТдОкСвС. К ТОеі кОябкСУмі кОйіТФ 
ижрП Ф Сгкієї іе УмСТік ФУП СгПТдОкП кПю лСбжккС аФмж лСбПТкПкС гТФвіР УмСТСкі, О 
СгПТдОкП СУмОккьСю ОаС кОиПдкП їР кО бігрзСгФбОккя бжзСкОкСвС УмявФємьУя еО ТірПккяй 
УФгФ б гСХСг гПТдОбж. 

2. К ТОеі бжекОккя кПгіРУкжй еСаСб'яеОккя е ікржХ лігУмОб зСдкО іе УмСТік 
еСаСб'яеОкО лСбПТкФмж гТФвіР УмСТСкі бУП СгПТдОкП еО еСаСб'яеОккяй, О еО кПйСдижбСУмі 
лСбПТкФмж СгПТдОкП б кОмФТі - бігрзСгФбОмж РСвС бОТміУмь вТСржйО, язсС ікрі кОУиігзж 
кПгіРУкСУмі еСаСб'яеОккя кП лПТПгаОпПкі еОзСкСй. 

ГлОвО 23 
 ВИЗЗАЗЗЯ ЛКБ'ЄКМА ЙІДЙКИЄЖЗИММВА БАЗКККМИЖ 

Стаття 209. Неспроможність суб'єкта підприємництва 
1. К ТОеі кПегОмкСУмі УФа'єзмО ліглТжєйкжомбО ліУия кОУмОккя бУмОкСбиПкСвС УмТСзФ 

бжзСкОмж УбСї вТСрСбі еСаСб'яеОккя лПТПг ікржйж СУСаОйж, мПТжмСТіОиькСю вТСйОгСю ОаС 
гПТдОбСю ікОзрП яз пПТПе бігкСбиПккя РСвС лиОмСУлТСйСдкСУмі оПР УФа'єзм (аСТдкжз) 
біглСбігкС гС пОУмжкж пПмбПТмСї УмОммі 205 оьСвС КСгПзУФ бжекОємьУя кПУлТСйСдкжй. 
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2. ЗПегОмкіУмь аСТдкжзО бігкСбжмж УбСю лиОмСУлТСйСдкіУмь мО еОгСбСиькжмж 
бжекОкі УФгСй бжйСвж зТПгжмСТіб ікОзрП яз пПТПе еОУмСУФбОккя бжекОпПкСї УФгСй 
иізбігОоіРкСї лТСоПгФТж ббОдОємьУя аОкзТФмУмбСй. 

3. ЛФа'єзмСй аОкзТФмУмбО (гОиі - аОкзТФмСй) йСдП аФмж ижрП УФа'єзм ліглТжєйкжоьзСї 
гіяиькСУмі. ЗП йСдФмь аФмж бжекОкі аОкзТФмСй зОеПккі ліглТжєйУмбО. 

4. ПСгС аОкзТФмУмбО гПТдОбкжХ зСйПТоіРкжХ ліглТжєйУмб еОзСкСй лПТПгаОпОюмьУя 
гСгОмзСбі бжйСвж мО вОТОкмії лТОбО биОУкСУмі КзТОїкУьзСвС кОТСгФ. 

Стаття 210. Кредитори неплатоспроможних боржників 
1. КТПгжмСТОйж кПлиОмСУлТСйСдкжХ аСТдкжзіб є юТжгжпкі ОаС ніежпкі СУСаж, О 

мОзСд лСгОмзСбі СТвОкж мО ікрі гПТдОбкі СТвОкж, язі йОюмь лігмбПТгдПкі Ф бУмОкСбиПкСйФ 
лСТягзФ гСзФйПкмОйж бжйСвж сСгС вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь гС аСТдкжзО. 

2. К ТОеі язсС гС СгкСвС аСТдкжзО йОюмь вТСрСбі бжйСвж СгкСпОУкС гбО ОаС аіиьрП 
зТПгжмСТіб, бСкж ФмбСТююмь еаСТж (зСйімПм) зТПгжмСТіб біглСбігкС гС бжйСв еОзСкФ. 

Стаття 211. Заходи щодо запобігання банкрутству суб'єктів підприємництва 
1. ЗОУкСбкжзж (ФпОУкжзж) УФа'єзмО ліглТжєйкжомбО, биОУкжз йОРкО, СТвОкж гПТдОбкСї 

биОгж мО СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, кОгіиПкі вСУлСгОТУьзСю зСйлПмПкоією, Ф 
йПдОХ УбСїХ лСбкСбОдПкь еСаСб'яеОкі бджбОмж УбСєпОУкжХ еОХСгіб сСгС еОлСаівОккя РСвС 
аОкзТФмУмбФ. 

2. ВиОУкжзж йОРкО гПТдОбкСвС (зСйФкОиькСвС) ОаС лТжбОмкСвС ліглТжєйУмбО, 
еОУкСбкжзж (ФпОУкжзж) УФа'єзмО ліглТжєйкжомбО, сС бжябжбУя кПлиОмСУлТСйСдкжй 
аСТдкжзСй, зТПгжмСТж мО ікрі СУСаж б йПдОХ еОХСгіб сСгС еОлСаівОккя аОкзТФмУмбФ 
бзОеОкСвС УФа'єзмО йСдФмь лСгОмж РСйФ нікОкУСбФ гСлСйСвФ б ТСейіТі, гСУмОмкьСйФ гия 
лСвОрПккя РСвС еСаСб'яеОкь лПТПг зТПгжмСТОйж, бзиюпОюпж еСаСб'яеОккя сСгС УлиОмж 
лСгОмзіб, еаСТіб (СаСб'яезСбжХ лиОмПдіб), мО бігкСбиПккя лиОмСУлТСйСдкСУмі оьСвС 
УФа'єзмО (гСУФгСбО УОкОоія). 

3. ЙСгОккя нікОкУСбСї гСлСйСвж аСТдкжзФ лПТПгаОпОє РСвС СаСб'яеСз беямж кО УПаП 
біглСбігкі еСаСб'яеОккя лПТПг СУСаОйж, язі лСгОиж гСлСйСвФ, б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСй. 

4. ДСУФгСбО УОкОоія гПТдОбкжХ ліглТжєйУмб егіРУкюємьУя еО ТОХФкСз аюгдПмкжХ 
зСрміб, СаУяв язжХ бУмОкСбиюємьУя еОзСкСй лТС ДПТдОбкжР аюгдПм КзТОїкж. КйСбж 
лТСбПгПккя гСУФгСбСї УОкОоії гПТдОбкжХ ліглТжєйУмб еО ТОХФкСз ікржХ гдПТПи 
нікОкУФбОккя лСвСгдФюмьУя е СТвОкСй, кОгіиПкжй вСУлСгОТУьзСю зСйлПмПкоією сСгС 
аСТдкжзО, Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

Стаття 212. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного 
боржника 

1. К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, сСгС кПлиОмСУлТСйСдкСвС аСТдкжзО 
еОУмСУСбФюмьУя мОзі лТСоПгФТж: 

 ТСелСТягдПккя йОРкСй аСТдкжзО; 

 абжап нреній взийюрело; 
 УОкОоія (бігкСбиПккя лиОмСУлТСйСдкСУмі) аСТдкжзО; 

 иізбігОоія аОкзТФмО. 
2. ЛОкОоія аСТдкжзО ОаС иізбігОоія аОкзТФмО егіРУкюємьУя е гСмТжйОккяй бжйСв 

ОкмжйСкСлСиькС-зСкзФТПкмкСвС еОзСкСгОбУмбО. 
3. З гкя бжкПУПккя ФХбОиж лТС лСТФрПккя лТСбОгдПккя Ф УлТОбі лТС аОкзТФмУмбС 

ТПСТвОкіеОоія юТжгжпкСї СУСаж - аСТдкжзО биОУкжзСй (ФлСбкСбОдПкжй кжй СТвОкСй), О 
мОзСд лПТПгОпО йОРкО аСТдкжзО б УмОмФмкжР зОлімОи гСлФУзОюмьУя ижрП Ф бжлОгзОХ мО 
лСТягзФ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 
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Стаття 213. Майнові активи неплатоспроможного боржника 
1. З йПмСю бТПвФиюбОккя еОаСТвСбОкСУмі кПлиОмСУлТСйСдкСвС аСТдкжзО Ф 

лТСоПгФТОХ, еОекОпПкжХ Ф УмОммі 212 оьСвС КСгПзУФ, бжзСТжУмСбФюмьУя йОРкСбі Озмжбж, язі 
кОиПдОмь РСйФ кО лігУмОбі ТПпСбжХ мО еСаСб'яеОиькжХ лТОб, О мОзСд лТОбО ікмПиПзмФОиькСї 
биОУкСУмі. 

2. ДС УзиОгФ иізбігОоіРкСї йОУж бзиюпОюмьУя мОзСд йОРкСбі Озмжбж СУіа, язі 
біглСбігОюмь еО еСаСб'яеОккяйж кПлиОмСУлТСйСдкСвС аСТдкжзО біглСбігкС гС еОзСкФ ОаС 
ФУмОкСбпжХ гСзФйПкміб аСТдкжзО. 

Стаття 214. Державна політика з питань банкрутства 
1. ДПТдОбкФ лСиімжзФ сСгС еОлСаівОккя аОкзТФмУмбФ, еОаПелПпПккя ФйСб ТПОиіеОоії 

лТСоПгФТ бігкСбиПккя лиОмСУлТСйСдкСУмі УФа'єзмО ліглТжєйкжомбО ОаС бжекОккя РСвС 
аОкзТФмСй сСгС гПТдОбкжХ ліглТжєйУмб мО ліглТжєйУмб, Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі язжХ пОУмзО 
гПТдОбкСї биОУкСУмі лПТПбжсФє гбОгоямь л'ямь бігУСмзіб, О мОзСд УФа'єзміб 
ліглТжєйкжомбО ікржХ нСТй биОУкСУмі Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, егіРУкює 
оПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі аОкзТФмУмбО. 

2. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі 
аОкзТФмУмбО, УлТжяє УмбСТПккю СТвОкіеОоіРкжХ, ПзСкСйіпкжХ мО ікржХ ФйСб, кПСаХігкжХ гия 
ТПОиіеОоії лТСоПгФТ бігкСбиПккя лиОмСУлТСйСдкСУмі УФа'єзміб ліглТжєйкжомбО - аСТдкжзіб 
ОаС бжекОккя їХ аОкзТФмОйж. ЙСбкСбОдПккя оПкмТОиькСвС СТвОкФ бжзСкОбпСї биОгж, сС 
ТПОиіеФє гПТдОбкФ лСиімжзФ Ф УнПТі аОкзТФмУмбО, бжекОпОюмьУя еОзСкСй. 

3. ЙТСоПгФТж сСгС кПлиОмСУлТСйСдкжХ аСТдкжзіб, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй, кП 
еОУмСУСбФюмьУя гС зОеПккжХ ліглТжєйУмб. ДС гПТдОбкжХ ліглТжєйУмб, язі біглСбігкС гС 
еОзСкФ кП лігиявОюмь лТжбОмжеОоії, бзОеОкі лТСоПгФТж еОУмСУСбФюмьУя б пОУмжкі УОкОоії пж 
иізбігОоії ижрП ліУия бжзиюпПккя їХ Ф бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ е лПТПиізФ Са'єзміб, сС кП 
лігиявОюмь лТжбОмжеОоії. 

4. К УлТОбОХ лТС аОкзТФмУмбС гПТдОбкжХ ліглТжєйУмб, бзиюпПкжХ гС ЙПТПиізФ 
гПТдОбкжХ ліглТжєйУмб, сС кП лігиявОюмь лТжбОмжеОоії, ОиП йСдФмь аФмж лПТПмбСТПкі б 
вСУлСгОТУьзі мСбОТжУмбО, сС еОгіякі Ф бжзСкОккі гПТдОбкСвС СаСТСккСвС еОйСбиПккя, 
бжТСакжомбі, ТСеТСаиПккі, йСгПТкіеОоії, ТПйСкмі, СаУиФвСбФбОккі СеаТСєккя мО біРУьзСбСї 
мПХкізж, йСдП еОУмСУСбФбОмжУя УФгСбО лТСоПгФТО УОкОоії. 

5. ЖОРкС гПТдОбкжХ ліглТжєйУмб, бзиюпПкжХ гС ЙПТПиізФ гПТдОбкжХ ліглТжєйУмб, 
сС кП лігиявОюмь лТжбОмжеОоії, ОиП йСдФмь аФмж лПТПмбСТПкі б вСУлСгОТУьзі мСбОТжУмбО мО 
лПТПаФбОюмь Ф лТСоПгФТі аОкзТФмУмбО, йСдП аФмж ТПОиіеСбОкС б УФгСбіР лТСоПгФТі УОкОоії 
еО лСвСгдПккяй е ФлСбкСбОдПкжй УФа'єзмСй ФлТОбиіккя, бжекОпПкжй ЗОзСкСй КзТОїкж 
"ЙТС СУСаижбСУмі ТПнСТйФбОккя ліглТжєйУмб СаСТСккС-лТСйжУиСбСвС зСйлиПзУФ 
гПТдОбкСї нСТйж биОУкСУмі", Ф бУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ, язсС мОзП йОРкС кП бХСгжмь гС 
УзиОгФ єгжкСвС йОРкСбСвС зСйлиПзУФ, сС еОаПелПпФє СУкСбкі бжгж гіяиькСУмі мОзСвС 
УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, ОаС аіиьрП мТьСХ ТСзіб кП бжзСТжУмСбФємьУя Ф бжТСакжпіР 
гіяиькСУмі і лСгОиьрП РСвС бжзСТжУмОккя кП лиОкФємьУя. 

6. К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, кП еОУмСУСбФюмьУя лТСоПгФТж аОкзТФмУмбО 
сСгС зСйФкОиькжХ ліглТжєйУмб. 

7. ПСгС СзТПйжХ зОмПвСТіР УФа'єзміб ліглТжєйкжомбО еОзСкСй йСдФмь аФмж бжекОпПкі 
СУСаижбСУмі ТПвФиюбОккя бігкСУжк, лСб'яеОкжХ е аОкзТФмУмбСй. 

8. ВігкСУжкж, лСб'яеОкі е аОкзТФмУмбСй, ФпОУкжзОйж язжХ є ікСеПйкі зТПгжмСТж, 
ТПвФиююмьУя еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж е ФТОХФбОккяй біглСбігкжХ лСиСдПкь йідкОТСгкжХ 
гСвСбСТіб, евСгФ кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкС ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж. 

Стаття 215. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство 
1. К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, УФа'єзм ліглТжєйкжомбО - аСТдкжз, РСвС 

еОУкСбкжзж (ФпОУкжзж), биОУкжз йОРкО, О мОзСд ікрі СУСаж кПУФмь юТжгжпкФ 
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біглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя бжйСв еОзСкСгОбУмбО лТС аОкзТФмУмбС, еСзТПйО нізмжбкП 
аОкзТФмУмбС, лТжХСбФбОккя аОкзТФмУмбО ОаС ФйжУкП гСбПгПккя гС аОкзТФмУмбО. 

2. Лізмжбкжй аОкзТФмУмбСй бжекОємьУя еОбігСйС кПлТОбгжбО еОябО УФа'єзмО 
ліглТжєйкжомбО гС УФгФ лТС кПегОмкіУмь бжзСкОмж еСаСб'яеОккя лПТПг зТПгжмСТОйж мО 
гПТдОбСю. ВУмОкСбжбрж нОзм нізмжбкСвС аОкзТФмУмбО, мСамС нОзмжпкФ лиОмСУлТСйСдкіУмь 
аСТдкжзО, УФг бігйСбияє аСТдкжзСбі Ф еОгСбСиПккі еОябж лТС бжекОккя аОкзТФмСй і 
еОУмСУСбФє УОкзоії, лПТПгаОпПкі еОзСкСй. 

3. КйжУкжй аОкзТФмУмбСй бжекОємьУя УміРзО кПлиОмСУлТСйСдкіУмь УФа'єзмО 
ліглТжєйкжомбО, бжзижзОкО оіиПУлТяйСбОкжйж гіяйж биОУкжзО йОРкО ОаС лСУОгСбСї СУСаж 
УФа'єзмО ліглТжєйкжомбО, язсС оП еОбгОиС іУмСмкСї йОмПТіОиькСї рзСгж ікмПТПУОй гПТдОбж, 
УФУліиьУмбО ОаС ікмПТПУОй зТПгжмСТіб, сС СХСТСкяюмьУя еОзСкСй. 

4. ЙТжХСбФбОккя аОкзТФмУмбО, нізмжбкП аОкзТФмУмбС ОаС ФйжУкП гСбПгПккя гС 
аОкзТФмУмбО, О мОзСд кПлТОбСйіТкі гії Ф лТСоПгФТОХ кПлиОмСУлТСйСдкСУмі, лСб'яеОкі е 
ТСелСТягдПккяй йОРкСй аСТдкжзО, сС еОбгОиж іУмСмкСї рзСгж ікмПТПУОй зТПгжмСТіб мО 
гПТдОбж, мявкФмь еО УСаСю зТжйікОиькФ біглСбігОиькіУмь бжккжХ СУіа біглСбігкС гС еОзСкФ. 
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Козділ V 
ВІДЙИВІДАЙЬЗІЛМЬ ЗА ЙКАВИЙИККОДЗЗЯ К ЛЛДКІ 

ГИЛЙИДАКЮВАЗЗЯ 

ГлОвО 24 
ЗАГАЙЬЗІ ЗАЛАДИ ВІДЙИВІДАЙЬЗИЛМІ КНАЛЗИКІВ ГИЛЙИДАКЛЬКИН 

ВІДЗИЛИЗ 

Стаття 216. Господарсько-правова відповідальність учасників 
господарських відносин 

1. КпОУкжзж вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк кПУФмь вСУлСгОТУьзС-лТОбСбФ біглСбігОиькіУмь 
еО лТОбСлСТФрПккя Ф УнПТі вСУлСгОТюбОккя рияХСй еОУмСУФбОккя гС лТОбСлСТФркжзіб 
вСУлСгОТУьзжХ УОкзоіР кО лігУмОбОХ і б лСТягзФ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, ікржйж 
еОзСкОйж мО гСвСбСТСй. 

2. ЗОУмСУФбОккя вСУлСгОТУьзжХ УОкзоіР лСбжккС вОТОкмФбОмж еОХжУм лТОб і еОзСккжХ 
ікмПТПУіб вТСйОгяк, СТвОкіеОоіР мО гПТдОбж, б мСйФ пжУиі бігрзСгФбОккя еажмзіб ФпОУкжзОй 
вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк, еОбгОкжХ бкОУиігСз лТОбСлСТФрПккя, мО еОаПелПпФбОмж 
лТОбСлСТягСз Ф УнПТі вСУлСгОТюбОккя. 

3. ГСУлСгОТУьзС-лТОбСбО біглСбігОиькіУмь аОеФємьУя кО лТжкожлОХ, евігкС е язжйж: 
 лСмПТліиО УмСТСкО йОє лТОбС кО бігрзСгФбОккя еажмзіб кПеОиПдкС біг мСвС, пж 

є еОУмПТПдПккя лТС оП б гСвСбСТі; лПТПгаОпПкО еОзСкСй біглСбігОиькіУмь 
бжТСакжзО (лТСгОбоя) еО кПгСаТСязіУкіУмь лТСгФзоії еОУмСУСбФємьУя мОзСд 
кПеОиПдкС біг мСвС, пж є еОУмПТПдПккя лТС оП б гСвСбСТі; 

 УлиОмО рмТОнкжХ УОкзоіР еО лСТФрПккя еСаСб'яеОккя, О мОзСд бігрзСгФбОккя 
еажмзіб кП ебіиькяюмь лТОбСлСТФркжзО аПе евСгж гТФвСї УмСТСкж біг 
бжзСкОккя лТжРкямжХ еСаСб'яеОкь Ф кОмФТі; 

 Ф вСУлСгОТУьзСйФ гСвСбСТі кПлТжлФУмжйі еОУмПТПдПккя сСгС бжзиюпПккя ОаС 
СайПдПккя біглСбігОиькСУмі бжТСакжзО (лТСгОбоя) лТСгФзоії. 

Стаття 217. Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері 
господарювання 

1. ГСУлСгОТУьзжйж УОкзоіяйж бжекОюмьУя еОХСгж ближбФ кО лТОбСлСТФркжзО Ф УнПТі 
вСУлСгОТюбОккя, б ТПеФиьмОмі еОУмСУФбОккя язжХ гия кьСвС кОУмОюмь кПУлТжямижбі 
ПзСкСйіпкі мО/ОаС лТОбСбі кОУиігзж. 

2. К УнПТі вСУлСгОТюбОккя еОУмСУСбФюмьУя мОзі бжгж вСУлСгОТУьзжХ УОкзоіР: 
бігрзСгФбОккя еажмзіб; рмТОнкі УОкзоії; СлПТОмжбкС-вСУлСгОТУьзі УОкзоії. 

3. КТій еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі вСУлСгОТУьзжХ УОкзоіР, гС УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя еО лСТФрПккя кжйж лТОбжи егіРУкПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі 
еОУмСУСбФюмьУя ОгйікіУмТОмжбкС-вСУлСгОТУьзі УОкзоії. 

4. ГСУлСгОТУьзі УОкзоії еОУмСУСбФюмьУя Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ еО 
ікіоіОмжбСю ФпОУкжзіб вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк, О ОгйікіУмТОмжбкС-вСУлСгОТУьзі УОкзоії - 
ФлСбкСбОдПкжйж СТвОкОйж гПТдОбкСї биОгж ОаС СТвОкОйж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя. 

Стаття 218. Підстави господарсько-правової відповідальності 
1. ЙігУмОбСю вСУлСгОТУьзС-лТОбСбСї біглСбігОиькСУмі ФпОУкжзО вСУлСгОТУьзжХ 

бігкСУжк є бпжкПкП кжй лТОбСлСТФрПккя Ф УнПТі вСУлСгОТюбОккя. 
2. КпОУкжз вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк біглСбігОє еО кПбжзСкОккя ОаС кПкОиПдкП 

бжзСкОккя вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя пж лСТФрПккя лТОбжи егіРУкПккя вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі, язсС кП гСбПгП, сС кжй бджмС ФУіХ еОиПдкжХ біг кьСвС еОХСгіб гия 
кПгСлФсПккя вСУлСгОТУьзСвС лТОбСлСТФрПккя. К ТОеі язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 105 gazeta.vobu.ua 
 

ОаС гСвСбСТСй, УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя еО лСТФрПккя вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя кПУП 
вСУлСгОТУьзС-лТОбСбФ біглСбігОиькіУмь, язсС кП гСбПгП, сС кОиПдкП бжзСкОккя 
еСаСб'яеОккя бжябжиСУя кПйСдижбжй бкОУиігСз гії кПлПТПаСТкСї Ужиж, мСамС кОгебжпОРкжХ 
і кПбігбСТСмкжХ СаУмОбжк еО гОкжХ ФйСб егіРУкПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі. ЗП 
ббОдОюмьУя мОзжйж СаУмОбжкОйж, еСзТПйО, лСТФрПккя еСаСб'яеОкь зСкмТОвПкмОйж 
лТОбСлСТФркжзО, бігУФмкіУмь кО ТжкзФ лСмТіакжХ гия бжзСкОккя еСаСб'яеОккя мСбОТіб, 
бігУФмкіУмь Ф аСТдкжзО кПСаХігкжХ зСрміб. 

Стаття 219. Межі господарсько-правової відповідальності. Зменшення 
розміру та звільнення від відповідальності 

1. ЗО кПбжзСкОккя ОаС кПкОиПдкП бжзСкОккя вСУлСгОТУьзжХ еСаСб'яеОкь пж 
лСТФрПккя лТОбжи егіРУкПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі лТОбСлСТФркжз біглСбігОє 
кОиПдкжй РСйФ кО лТОбі биОУкСУмі ОаС еОзТілиПкжй еО кжй кО лТОбі вСУлСгОТУьзСвС 
бігОккя пж СлПТОмжбкСвС ФлТОбиіккя йОРкСй, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС ожй КСгПзУСй мО 
ікржйж еОзСкОйж. 

2. ЗОУкСбкжзж УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя кП біглСбігОюмь еО еСаСб'яеОккяйж оьСвС 
УФа'єзмО, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй ОаС ФУмОкСбпжйж гСзФйПкмОйж лТС 
УмбСТПккя гОкСвС УФа'єзмО. 

3. ЯзсС лТОбСлСТФрПккю УлТжяиж кПлТОбСйіТкі гії (аПегіяиькіУмь) гТФвСї УмСТСкж 
еСаСб'яеОккя, УФг йОє лТОбС ейПкржмж ТСейіТ біглСбігОиькСУмі ОаС ебіиькжмж біглСбігОпО 
біг біглСбігОиькСУмі. 

4. ЛмСТСкж еСаСб'яеОккя йСдФмь лПТПгаОпжмж лПбкі СаУмОбжкж, язі пПТПе 
кОгебжпОРкжР ХОТОзмПТ ожХ СаУмОбжк є лігУмОбСю гия ебіиькПккя їХ біг вСУлСгОТУьзСї 
біглСбігОиькСУмі Ф бжлОгзФ лСТФрПккя еСаСб'яеОккя пПТПе гОкі СаУмОбжкж, О мОзСд лСТягСз 
еОУбігпПккя нОзмФ бжкжзкПккя мОзжХ СаУмОбжк. 

Стаття 220. Прострочення боржника 
1. БСТдкжз, язжР лТСУмТСпжб бжзСкОккя вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя, біглСбігОє 

лПТПг зТПгжмСТСй (зТПгжмСТОйж) еО еажмзж, еОбгОкі лТСУмТСпПккяй, і еО кПйСдижбіУмь 
бжзСкОккя, сС бжлОгзСбС бжкжзиО ліУия лТСУмТСпПккя. 

2. ЯзсС бкОУиігСз лТСУмТСпПккя аСТдкжзО бжзСкОккя бмТОмжиС ікмПТПУ гия 
зТПгжмСТО, бік йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг лТжРкяммя бжзСкОккя і бжйОвОмж бігрзСгФбОккя 
еажмзіб. 

3. БСТдкжз кП ббОдОємьУя мОзжй, сС лТСУмТСпжб бжзСкОккя еСаСб'яеОккя, лСзж бСкС 
кП йСдП аФмж бжзСкОкС бкОУиігСз лТСУмТСпПккя зТПгжмСТО. 

Стаття 221. Прострочення кредитора 
1. КТПгжмСТ ббОдОємьУя мОзжй, сС лТСУмТСпжб бжзСкОккя вСУлСгОТУьзСвС 

еСаСб'яеОккя, язсС бік бігйСбжбУя лТжРкямж кОиПдкП бжзСкОккя, еОлТСлСкСбОкП 
аСТдкжзСй, ОаС кП бжзСкОб гіР, сС лПТПгаОпПкі еОзСкСй, ікржйж лТОбСбжйж ОзмОйж, ОаС 
бжлижбОюмь іе ейіУмФ еСаСб'яеОккя, гС бпжкПккя язжХ аСТдкжз кП йів бжзСкОмж УбСвС 
еСаСб'яеОккя лПТПг зТПгжмСТСй. 

2. ЙТСУмТСпПккя зТПгжмСТО гОє аСТдкжзСбі лТОбС кО бігрзСгФбОккя еОбгОкжХ 
лТСУмТСпПккяй еажмзіб, язсС зТПгжмСТ кП гСбПгП, сС лТСУмТСпПккя кП УлТжпжкПкС ФйжУкС 
ОаС пПТПе кПСаПТПдкіУмь РСвС УОйСвС ОаС мжХ СУіа, кО язжХ еО еОзСкСй пж гСТФпПккяй 
зТПгжмСТО аФиС лСзиОгПкС лТжРкяммя бжзСкОккя. ЙіУия еОзікпПккя лТСУмТСпПккя 
зТПгжмСТО аСТдкжз біглСбігОє еО бжзСкОккя кО еОвОиькжХ лігУмОбОХ. 

3. К ТОеі язсС зТПгжмСТ кП бжзСкОб гіР, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, еО 
лСвСгдПккяй УмСТік гСлФУзОємьУя бігУмТСпПккя бжзСкОккя кО УмТСз лТСУмТСпПккя 
зТПгжмСТО. 
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Стаття 222. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової 
відповідальності 

1. КпОУкжзж вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк, сС лСТФржиж йОРкСбі лТОбО ОаС еОзСккі 
ікмПТПУж ікржХ УФа'єзміб, еСаСб'яеОкі лСкСбжмж їХ, кП пПзОюпж лТПг'ябиПккя їй лТПмПкеії пж 
ебПТкПккя гС УФгФ. 

2. К ТОеі кПСаХігкСУмі бігрзСгФбОккя еажмзіб ОаС еОУмСУФбОккя ікржХ УОкзоіР УФа'єзм 
вСУлСгОТюбОккя пж ікрО юТжгжпкО СУСаО - ФпОУкжз вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк, пжї лТОбО ОаС 
еОзСккі ікмПТПУж лСТФрПкС, е йПмСю аПелСУПТПгкьСвС бТПвФиюбОккя УлСТФ е лСТФркжзСй 
ожХ лТОб ОаС ікмПТПУіб йОє лТОбС ебПТкФмжУя гС кьСвС е лжУьйСбСю лТПмПкеією, язсС ікрП 
кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

3. К лТПмПкеії еОекОпОюмьУя: 
 лСбкП кОРйПкФбОккя і лСрмСбі ТПзбіежмж еОябкжзО лТПмПкеії мО СУСаж (СУіа), 

язіР лТПмПкеія лТПг'ябияємьУя; 

 гОмО лТПг'ябиПккя і кСйПТ лТПмПкеії; 
 СаУмОбжкж, кО лігУмОбі язжХ лТПг'ябиПкС лТПмПкеію; 

 гСзОеж, сС лігмбПТгдФюмь оі СаУмОбжкж; 
 бжйСвж еОябкжзО е лСУжиОккяй кО кСТйОмжбкі Озмж; 

 УФйО лТПмПкеії мО її ТСеТОХФкСз, язсС лТПмПкеія лігиявОє вТСрСбіР Соікоі; 

 лиОмідкі ТПзбіежмж еОябкжзО лТПмПкеії; 

 лПТПиіз гСзФйПкміб, сС гСгОюмьУя гС лТПмПкеії. 
4. ДСзФйПкмж, сС лігмбПТгдФюмь бжйСвж еОябкжзО, гСгОюмьУя б СТжвікОиОХ пж 

кОиПдкжй пжкСй еОУбігпПкжХ зСліяХ. ДСзФйПкмж, язі є Ф гТФвСї УмСТСкж, йСдФмь кП 
гСгОбОмжУя гС лТПмПкеії. 

5. ЙТПмПкеія ліглжУФємьУя лСбкСбОдкСю СУСаСю еОябкжзО лТПмПкеії ОаС РСвС 
лТПгУмОбкжзСй мО кОгУжиОємьУя ОгТПУОмСбі ТПзСйПкгСбОкжй ОаС оіккжй ижУмСй ОаС 
бТФпОємьУя ОгТПУОмСбі ліг ТСелжУзФ. 

6. ЙТПмПкеія ТСевиягОємьУя б йіУяпкжР УмТСз е гкя її СгПТдОккя, язсС ікржР УмТСз кП 
бУмОкСбиПкС ожй КСгПзУСй ОаС ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж. ИавТФкмСбОкі бжйСвж 
еОябкжзО СгПТдФбОп лТПмПкеії еСаСб'яеОкжР еОгСбСиькжмж. 

7. ЙТж ТСевиягі лТПмПкеії УмСТСкж Ф ТОеі кПСаХігкСУмі лСбжккі ебіТжмж ТСеТОХФкзж, 
лТСбПУмж ПзУлПТмжеФ ОаС бпжкжмж ікрі гії гия еОаПелПпПккя гСУФгСбСвС бТПвФиюбОккя 
УлСТФ. 

8. ЙТС ТПеФиьмОмж ТСевиягФ лТПмПкеії еОябкжз йОє аФмж лСбігСйиПкжР лжУьйСбС. 
ВіглСбігь кО лТПмПкеію ліглжУФємьУя лСбкСбОдкСю СУСаСю ОаС лТПгУмОбкжзСй 
СгПТдФбОпО лТПмПкеії мО кОгУжиОємьУя еОябкжзСбі ТПзСйПкгСбОкжй ОаС оіккжй ижУмСй ОаС 
бТФпОємьУя РСйФ ліг ТСелжУзФ. 

9. Часнзлт дев'янт взийюрело.  

Стаття 223. Строки реалізації господарсько-правової відповідальності 
1. ЙТж ТПОиіеОоії б УФгСбСйФ лСТягзФ біглСбігОиькСУмі еО лТОбСлСТФрПккя Ф УнПТі 

вСУлСгОТюбОккя еОУмСУСбФюмьУя еОвОиькжР мО УзСТСпПкі УмТСзж лСеСбкСї гОбкСУмі, 
лПТПгаОпПкі Мжбіиькжй зСгПзУСй КзТОїкж, язсС ікрі УмТСзж кП бУмОкСбиПкС ожй КСгПзУСй. 

2. ЛмТСзж еОУмСУФбОккя ОгйікіУмТОмжбкС-вСУлСгОТУьзжХ УОкзоіР гС УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя бУмОкСбиююмьУя ожй КСгПзУСй. 

ГлОвО 25 
ВІДОКИДКВАЗЗЯ ЗБИМКІВ К ЛЛДКІ ГИЛЙИДАКЮВАЗЗЯ 

Стаття 224. Відшкодування збитків 
1. КпОУкжз вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк, язжР лСТФржб вСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя ОаС 

ФУмОкСбиПкі бжйСвж сСгС егіРУкПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, лСбжкПк бігрзСгФбОмж 
еОбгОкі ожй еажмзж УФа'єзмФ, лТОбО ОаС еОзСккі ікмПТПУж язСвС лСТФрПкС. 
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2. Йіг еажмзОйж ТСеФйіюмьУя бжмТОмж, еТСаиПкі ФлТОбкПкСю УмСТСкСю, бмТОмО ОаС 
лСрзСгдПккя її йОРкО, О мОзСд кП СгПТдОкі кПю гСХСгж, язі ФлТОбкПкО УмСТСкО СгПТдОиО а 
Ф ТОеі кОиПдкСвС бжзСкОккя еСаСб'яеОккя ОаС гСгПТдОккя лТОбжи егіРУкПккя 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі гТФвСю УмСТСкСю. 

Стаття 225. Склад та розмір відшкодування збитків 
1. ДС УзиОгФ еажмзіб, сС лігиявОюмь бігрзСгФбОккю СУСаСю, язО гСлФУмжиО 

вСУлСгОТУьзП лТОбСлСТФрПккя, бзиюпОюмьУя: 
 бОТміУмь бмТОпПкСвС, лСрзСгдПкСвС ОаС екжсПкСвС йОРкО, бжекОпПкО 

біглСбігкС гС бжйСв еОзСкСгОбУмбО; 
 гСгОмзСбі бжмТОмж (рмТОнкі УОкзоії, УлиОпПкі ікржй УФа'єзмОй, бОТміУмь 

гСгОмзСбжХ ТСаім, гСгОмзСбС бжмТОпПкжХ йОмПТіОиіб мСсС), лСкПУПкі УмСТСкСю, 
язО еОекОиО еажмзіб бкОУиігСз лСТФрПккя еСаСб'яеОккя гТФвСю УмСТСкСю; 

 кПСгПТдОкжР лТжаФмСз (бмТОпПкО бжвСгО), кО язжР УмСТСкО, язО еОекОиО 
еажмзіб, йОиО лТОбС ТСеТОХСбФбОмж Ф ТОеі кОиПдкСвС бжзСкОккя еСаСб'яеОккя 
гТФвСю УмСТСкСю; 

 йОмПТіОиькО зСйлПкУОоія йСТОиькСї рзСгж Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 
2. ЗОзСкСй сСгС СзТПйжХ бжгіб вСУлСгОТУьзжХ еСаСб'яеОкь йСдП аФмж бУмОкСбиПкС 

СайПдПкФ біглСбігОиькіУмь еО кПбжзСкОккя ОаС кПкОиПдкП бжзСкОккя еСаСб'яеОкь. 
3. ЙТж бжекОпПккі ТСейіТФ еажмзіб, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй ОаС 

гСвСбСТСй, бТОХСбФюмьУя оікж, сС іУкФбОиж еО йіУоПй бжзСкОккя еСаСб'яеОккя кО гПкь 
еОгСбСиПккя аСТдкжзСй Ф гСаТСбіиькСйФ лСТягзФ бжйСвж УмСТСкж, язО еОекОиО еажмзіб, О Ф 
ТОеі язсС бжйСвФ кП еОгСбСиПкС Ф гСаТСбіиькСйФ лСТягзФ, - кО гПкь лСгОккя гС УФгФ 
біглСбігкСвС лСеСбФ лТС УмявкПккя еажмзіб. 

4. ВжХСгяпж е зСкзТПмкжХ СаУмОбжк, УФг йСдП еОгСбСиькжмж бжйСвФ лТС 
бігрзСгФбОккя еажмзіб, аПТФпж гС ФбОвж оікж кО гПкь бжкПУПккя ТірПккя УФгФ. 

5. Часнзлт м'янт взийюрело. 
6. Часнзлт соснт взийюрело. 
7. Часнзлт сьокт взийюрело. 

Стаття 226. Умови і порядок відшкодування збитків 
1. КпОУкжз вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк, язжР бпжкжб вСУлСгОТУьзП лТОбСлСТФрПккя, 

еСаСб'яеОкжР бджмж кПСаХігкжХ еОХСгіб сСгС еОлСаівОккя еажмзОй Ф вСУлСгОТУьзіР УнПТі 
ікржХ ФпОУкжзіб вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк ОаС сСгС ейПкрПккя їХ ТСейіТФ, О Ф ТОеі язсС 
еажмзіб еОбгОкС ікржй УФа'єзмОй, - еСаСб'яеОкжР бігрзСгФбОмж кО бжйСвФ ожХ УФа'єзміб 
еажмзж Ф гСаТСбіиькСйФ лСТягзФ б лСбкСйФ СаУяеі, язсС еОзСкСй ОаС гСвСбСТСй УмСТік кП 
лПТПгаОпПкС бігрзСгФбОккя еажмзіб б ікрСйФ СаУяеі. 

2. ЛмСТСкО, язО лСТФржиО УбСє еСаСб'яеОккя ОаС кОлПбкС екОє, сС лСТФржмь РСвС лТж 
кОУмОккі УмТСзФ бжзСкОккя, лСбжккО кПбігзиОгкС лСбігСйжмж лТС оП гТФвФ УмСТСкФ. К 
лТСмжиПдкСйФ бжлОгзФ оя УмСТСкО лСеаОбияємьУя лТОбО лСУжиОмжУя кО кПбджммя гТФвСю 
УмСТСкСю еОХСгіб сСгС еОлСаівОккя еажмзОй мО бжйОвОмж біглСбігкСвС ейПкрПккя ТСейіТФ 
еажмзіб. 

3. ЛмСТСкО вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя лСеаОбияємьУя лТОбО кО бігрзСгФбОккя 
еажмзіб Ф ТОеі язсС бСкО аФиО УбСєпОУкС лСлПТПгдПкО гТФвСю УмСТСкСю лТС йСдижбП 
кПбжзСкОккя кПю еСаСб'яеОккя і йСвиО еОлСаівмж бжкжзкПккю еажмзіб УбСїйж гіяйж, ОиП кП 
еТСажиО оьСвС, зТій бжлОгзіб, язсС еОзСкСй ОаС гСвСбСТСй кП лПТПгаОпПкС ікрП. 

4. ЗП лігиявОюмь бігрзСгФбОккю еажмзж, еОбгОкі лТОбСйіТкСю бігйСбСю 
еСаСб'яеОкСї УмСТСкж біг лСгОиьрСвС бжзСкОккя еСаСб'яеОккя. 

5. К ТОеі кПбжзСкОккя еСаСб'яеОккя лТС лПТПгОпФ їР ікгжбігФОиькС бжекОпПкСї ТПпі 
(ТПпПР, бжекОпПкжХ ТСгСбжйж СекОзОйж) ФлТОбкПкО УмСТСкО йОє лТОбС бжйОвОмж 
бігіаТОккя оієї ТПпі (ТПпПР) Ф еСаСб'яеОкСї УмСТСкж ОаС бжйОвОмж бігрзСгФбОккя СУмОккьСю 
еажмзіб. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 108 gazeta.vobu.ua 
 

6. К ТОеі кПбжзСкОккя еСаСб'яеОккя бжзСкОмж лПбкФ ТСаСмФ (кОгОмж лСУиФвФ) 
ФлТОбкПкО УмСТСкО йОє лТОбС бжзСкОмж ою ТСаСмФ УОйСУміРкС ОаС гСТФпжмж її бжзСкОккя 
(кОгОккя лСУиФвж) мТПмій СУСаОй, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй ОаС еСаСб'яеОккяй, 
мО бжйОвОмж бігрзСгФбОккя еажмзіб, еОбгОкжХ кПбжзСкОккяй еСаСб'яеОккя. 

7. ВігрзСгФбОккя еажмзіб, еОбгОкжХ кПкОиПдкжй бжзСкОккяй еСаСб'яеОккя, кП 
ебіиькяє еСаСб'яеОкФ УмСТСкФ біг бжзСкОккя еСаСб'яеОккя б кОмФТі, зТій бжлОгзіб, 
еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі мТПміР УмОммі 193 оьСвС КСгПзУФ. 

Стаття 227. Солідарне відшкодування збитків 
1. К ТОеі еОлСгіяккя еажмзіб СгкСпОУкС зіиьзСйО ФпОУкжзОйж вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк 

зСдкжР е кжХ еСаСб'яеОкжР бігрзСгФбОмж еажмзж УФа'єзмФ, язСйФ еОбгОкС еажмзіб, 
біглСбігкС гС бжйСв УмОммі 196 оьСвС КСгПзУФ. 

Стаття 228. Регресні вимоги щодо відшкодування збитків 
1. КпОУкжз вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк, язжР бігрзСгФбОб еажмзж, йОє лТОбС УмявкФмж 

еажмзж е мТПміХ СУіа Ф лСТягзФ ТПвТПУФ. ДПТдОбкі (зСйФкОиькі) ліглТжєйУмбО еО кОябкСУмі 
лігУмОб еСаСб'яеОкі бджмж еОХСгіб сСгС УмявкПккя б лСТягзФ ТПвТПУФ еажмзіб е ікржХ 
УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя ОаС УмявкФмж еажмзж е бжккжХ лТОоібкжзіб ліглТжєйУмбО 
біглСбігкС гС бжйСв еОзСкСгОбУмбО лТС лТОою. 

Стаття 229. Відшкодування збитків у разі порушення грошових зобов'язань 
1. КпОУкжз вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк Ф ТОеі лСТФрПккя кжй вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя кП 

ебіиькяємьУя біг біглСбігОиькСУмі пПТПе кПйСдижбіУмь бжзСкОккя і еСаСб'яеОкжР 
бігрзСгФбОмж еажмзж, еОбгОкі кПбжзСкОккяй еСаСб'яеОккя, О мОзСд УлиОмжмж рмТОнкі 
УОкзоії біглСбігкС гС бжйСв, бУмОкСбиПкжХ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж. 

2. ИапжУиПккя ТСейіТФ еажмзіб егіРУкюємьУя Ф бОиюмі, б язіР лТСбОгжижУя ОаС 
лСбжккі аФмж лТСбПгПкі ТСеТОХФкзж йід УмСТСкОйж, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

3. К ТОеі бжУФкПккя бжйСв сСгС бігрзСгФбОккя еажмзіб б ікСеПйкіР бОиюмі 
зТПгжмСТСй лСбжкПк аФмж еОекОпПкжР вТСрСбжР ПзбібОиПкм УФйж еажмзіб Ф вТжбкяХ еО 
СніоіРкжй зФТУСй ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж кО гПкь бжУФкПккя бжйСв. 

ГлОвО 26 
 ОМКАЛЗІ МА ИЙДКАМИВЗИ-ГИЛЙИДАКЛЬКІ ЛАЗКМІЇ 

Стаття 230. Штрафні санкції 
1. ОмТОнкжйж УОкзоіяйж Ф оьСйФ КСгПзУі бжекОюмьУя вСУлСгОТУьзі УОкзоії Ф бжвиягі 

вТСрСбСї УФйж (кПФУмСРзО, рмТОн, лПкя), язФ ФпОУкжз вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк еСаСб'яеОкжР 
УлиОмжмж Ф ТОеі лСТФрПккя кжй лТОбжи егіРУкПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, кПбжзСкОккя 
ОаС кПкОиПдкСвС бжзСкОккя вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя. 

2. ЛФа'єзмОйж лТОбО еОУмСУФбОккя рмТОнкжХ УОкзоіР є ФпОУкжзж бігкСУжк Ф УнПТі 
вСУлСгОТюбОккя, еОекОпПкі Ф УмОммі 2 оьСвС КСгПзУФ. 

Стаття 231. Розмір штрафних санкцій 
1. ЗОзСкСй сСгС СзТПйжХ бжгіб еСаСб'яеОкь йСдП аФмж бжекОпПкжР ТСейіТ рмТОнкжХ 

УОкзоіР, ейікО язСвС еО лСвСгдПккяй УмСТік кП гСлФУзОємьУя. 
2. К ТОеі язсС лСТФрПкС вСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя, б язСйФ ХСпО а СгкО УмСТСкО є 

УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя, сС кОиПджмь гС гПТдОбкСвС УПзмСТО ПзСкСйізж, ОаС 
лСТФрПккя лСб'яеОкП е бжзСкОккяй гПТдОбкСвС зСкмТОзмФ, ОаС бжзСкОккя еСаСб'яеОккя 
нікОкУФємьУя еО ТОХФкСз ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж пж еО ТОХФкСз гПТдОбкСвС зТПгжмФ, 
рмТОнкі УОкзоії еОУмСУСбФюмьУя, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй пж гСвСбСТСй, Ф мОзжХ 
ТСейіТОХ: 
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 еО лСТФрПккя ФйСб еСаСб'яеОккя сСгС язСУмі (зСйлиПзмкСУмі) мСбОТіб (ТСаім, 
лСУиФв) УмявФємьУя рмТОн Ф ТСейіТі гбОгоямж бігУСмзіб бОТмСУмі кПязіУкжХ 
(кПзСйлиПзмкжХ) мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв); 

 еО лСТФрПккя УмТСзіб бжзСкОккя еСаСб'яеОккя УмявФємьУя лПкя Ф ТСейіТі 0,1 
бігУСмзО бОТмСУмі мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), е язжХ гСлФсПкС лТСУмТСпПккя 
бжзСкОккя еО зСдкжР гПкь лТСУмТСпПккя, О еО лТСУмТСпПккя лСкОг мТжгоямь 
гкіб гСгОмзСбС УмявФємьУя рмТОн Ф ТСейіТі УПйж бігУСмзіб бзОеОкСї бОТмСУмі. 

3. ЗОзСкСй йСдП аФмж бжекОпПкжР ТСейіТ рмТОнкжХ УОкзоіР мОзСд еО ікрі лСТФрПккя 
СзТПйжХ бжгіб вСУлСгОТУьзжХ еСаСб'яеОкь, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі гТФвіР оієї УмОммі. 

4. К ТОеі язсС ТСейіТ рмТОнкжХ УОкзоіР еОзСкСй кП бжекОпПкС, УОкзоії 
еОУмСУСбФюмьУя б ТСейіТі, лПТПгаОпПкСйФ гСвСбСТСй. ЙТж оьСйФ ТСейіТ УОкзоіР йСдП аФмж 
бУмОкСбиПкС гСвСбСТСй Ф бігУСмзСбСйФ бігкСрПккі гС УФйж кПбжзСкОкСї пОУмжкж 
еСаСб'яеОккя ОаС Ф лПбкіР, бжекОпПкіР вТСрСбіР УФйі, ОаС Ф бігУСмзСбСйФ бігкСрПккі гС 
УФйж еСаСб'яеОккя кПеОиПдкС біг УмФлПкя РСвС бжзСкОккя, ОаС Ф зТОмкСйФ ТСейіТі гС 
бОТмСУмі мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв). 

5. К ТОеі кПгСУявкПккя евСгж йід УмСТСкОйж сСгС бУмОкСбиПккя мО ТСейіТФ 
рмТОнкжХ УОкзоіР еО лСТФрПккя еСаСб'яеОккя УліТ йСдП аФмж бжТірПкжР б УФгСбСйФ 
лСТягзФ еО еОябСю еОікмПТПУСбОкСї УмСТСкж біглСбігкС гС бжйСв оьСвС КСгПзУФ. 

6. ОмТОнкі УОкзоії еО лСТФрПккя вТСрСбжХ еСаСб'яеОкь бУмОкСбиююмьУя Ф бігУСмзОХ, 
ТСейіТ язжХ бжекОпОємьУя СаиізСбСю УмОбзСю ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж, еО ФбПУь пОУ 
зСТжУмФбОккя пФджйж зСрмОйж, язсС ікржР ТСейіТ бігУСмзіб кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй ОаС 
гСвСбСТСй. 

7. КСейіТ рмТОнкжХ УОкзоіР, сС еОУмСУСбФюмьУя Ф бкФмТіркьСвСУлСгОТУьзжХ 
бігкСУжкОХ еО лСТФрПккя еСаСб'яеОкь, бжекОпОємьУя біглСбігкжй УФа'єзмСй 
вСУлСгОТюбОккя - вСУлСгОТУьзСю СТвОкіеОоією. 

Стаття 232. Порядок застосування штрафних санкцій 
1. ЯзсС еО кПбжзСкОккя ОаС кПкОиПдкП бжзСкОккя еСаСб'яеОккя бУмОкСбиПкС 

рмТОнкі УОкзоії, мС еажмзж бігрзСгСбФюмьУя б пОУмжкі, кП лСзТжміР ожйж УОкзоіяйж. 
2. ЗОзСкСй ОаС гСвСбСТСй йСдФмь аФмж лПТПгаОпПкі бжлОгзж, зСиж: 

 гСлФУзОємьУя УмявкПккя міиьзж рмТОнкжХ УОкзоіР; 

 еажмзж йСдФмь аФмж УмявкФмі Ф лСбкіР УФйі лСкОг рмТОнкі УОкзоії; 

 еО бжаСТСй зТПгжмСТО йСдФмь аФмж УмявкФмі ОаС еажмзж, ОаС рмТОнкі УОкзоії. 
3. ВжйСвФ сСгС УлиОмж рмТОнкжХ УОкзоіР еО вСУлСгОТУьзП лТОбСлСТФрПккя йСдП 

еОябжмж ФпОУкжз вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк, лТОбО пж еОзСккі ікмПТПУж язСвС лСТФрПкС, О Ф 
бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, - ФлСбкСбОдПкжР СТвОк, кОгіиПкжР вСУлСгОТУьзСю 
зСйлПмПкоією. 

4. ВігУСмзж еО кПлТОбСйіТкП зСТжУмФбОккя пФджйж зСрмОйж УлТОбияюмьУя лС гПкь 
УлиОмж УФйж ожХ зСрміб зТПгжмСТФ, язсС еОзСкСй ОаС гСвСбСТСй кП бУмОкСбиПкС гия 
кОТОХФбОккя бігУСмзіб ікржР УмТСз. 

5. ЗО вТСрСбжй еСаСб'яеОккяй аСТдкжз кП лСбжкПк лиОмжмж бігУСмзж еО пОУ 
лТСУмТСпПккя зТПгжмСТО. 

6. ЗОТОХФбОккя рмТОнкжХ УОкзоіР еО лТСУмТСпПккя бжзСкОккя еСаСб'яеОккя, язсС 
ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй ОаС гСвСбСТСй, лТжлжкяємьУя пПТПе ріУмь йіУяоіб біг гкя, 
зСиж еСаСб'яеОккя йОиС аФмж бжзСкОкС. 

7. К бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, рмТОнкі УОкзоії еО лСТФрПккя вСУлСгОТУьзжХ 
еСаСб'яеОкь УмявФюмьУя УФгСй Ф гСХСг гПТдОбж. 

Стаття 233. Зменшення розміру штрафних санкцій 
1. К ТОеі язсС кОиПдкі гС УлиОмж рмТОнкі УОкзоії кОгйіТкС бПижзі лСТібкякС іе 

еажмзОйж зТПгжмСТО, УФг йОє лТОбС ейПкржмж ТСейіТ УОкзоіР. ЙТж оьСйФ лСбжккС аФмж 
беямС гС ФбОвж: УмФлікь бжзСкОккя еСаСб'яеОккя аСТдкжзСй; йОРкСбжР УмОк УмСТік, язі 
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аПТФмь ФпОУмь Ф еСаСб'яеОккі; кП ижрП йОРкСбі, ОиП Р ікрі ікмПТПУж УмСТік, сС еОУиФвСбФюмь 
кО ФбОвФ. 

2. ЯзсС лСТФрПккя еСаСб'яеОккя кП еОбгОиС еажмзіб ікржй ФпОУкжзОй 
вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк, УФг йСдП е ФТОХФбОккяй ікмПТПУіб аСТдкжзО ейПкржмж ТСейіТ 
кОиПдкжХ гС УлиОмж рмТОнкжХ УОкзоіР. 

Стаття 234. Обов'язок боржника, який сплатив штрафні санкції, виконати 
зобов'язання в натурі 

1. ЛлиОмО рмТОнкжХ УОкзоіР еО кПбжзСкОккя ОаС кПкОиПдкП бжзСкОккя 
вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя кП ебіиькяє аСТдкжзО біг бжзСкОккя еСаСб'яеОккя б кОмФТі, 
зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ Ф пОУмжкі мТПміР УмОммі 193 оьСвС КСгПзУФ. 

Стаття 235. Оперативно-господарські санкції 
1. ЗО лСТФрПккя вСУлСгОТУьзжХ еСаСб'яеОкь гС УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя мО ікржХ 

ФпОУкжзіб вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк йСдФмь еОУмСУСбФбОмжУя СлПТОмжбкС-вСУлСгОТУьзі 
УОкзоії - еОХСгж СлПТОмжбкСвС ближбФ кО лТОбСлСТФркжзО е йПмСю лТжлжкПккя ОаС 
лСлПТПгдПккя лСбмСТПккя лСТФрПкь еСаСб'яеОккя, сС бжзСТжУмСбФюмьУя УОйжйж 
УмСТСкОйж еСаСб'яеОккя б СгкСУмСТСккьСйФ лСТягзФ. 

2. ДС УФа'єзмО, язжР лСТФржб вСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя, йСдФмь аФмж еОУмСУСбОкі 
ижрП мі СлПТОмжбкС-вСУлСгОТУьзі УОкзоії, еОУмСУФбОккя язжХ лПТПгаОпПкС гСвСбСТСй. 

3. ИлПТОмжбкС-вСУлСгОТУьзі УОкзоії еОУмСУСбФюмьУя кПеОиПдкС біг бжкж УФа'єзмО, 
язжР лСТФржб вСУлСгОТУьзП еСаСб'яеОккя. 

Стаття 236. Види оперативно-господарських санкцій 
1. К вСУлСгОТУьзжХ гСвСбСТОХ УмСТСкж йСдФмь лПТПгаОпОмж бжзСТжУмОккя мОзжХ 

бжгіб СлПТОмжбкС-вСУлСгОТУьзжХ УОкзоіР: 
1) СгкСУмСТСккя бігйСбО біг бжзСкОккя УбСвС еСаСб'яеОккя ФлТОбкПкСю УмСТСкСю, іе 

ебіиькПккяй її біг біглСбігОиькСУмі еО оП - Ф ТОеі лСТФрПккя еСаСб'яеОккя гТФвСю УмСТСкСю; 
бігйСбО біг СлиОмж еО еСаСб'яеОккяй, язП бжзСкОкС кПкОиПдкжй пжкСй ОаС 

гСУмТСзСбС бжзСкОкС аСТдкжзСй аПе евСгж гТФвСї УмСТСкж; 
бігУмТСпПккя бігбОкмОдПккя лТСгФзоії пж бжзСкОккя ТСаім бкОУиігСз лТСУмТСпПккя 

бжУмОбиПккя ОзТПгжмжбО лиОмкжзСй, лТжлжкПккя бжгОпі аОкзібУьзжХ лСежпСз мСсС; 
2) бігйСбО ФлТОбкПкСї УмСТСкж еСаСб'яеОккя біг лТжРкяммя лСгОиьрСвС бжзСкОккя 

еСаСб'яеОккя, лСТФрПкСвС гТФвСю УмСТСкСю, ОаС лСбПТкПккя б СгкСУмСТСккьСйФ лСТягзФ 
бжзСкОкСвС зТПгжмСТСй еО еСаСб'яеОккяй (УлжУОккя е ТОХФкзФ аСТдкжзО б аПеОзоПлмкСйФ 
лСТягзФ зСрміб, УлиОпПкжХ еО кПязіУкФ лТСгФзоію, мСсС); 

3) бУмОкСбиПккя б СгкСУмСТСккьСйФ лСТягзФ кО йОРаФмкє гСгОмзСбжХ вОТОкміР 
кОиПдкСвС бжзСкОккя еСаСб'яеОкь УмСТСкСю, язО лСТФржиО еСаСб'яеОккя: ейікО лСТягзФ 
СлиОмж лТСгФзоії (ТСаім, лСУиФв), лПТПбПгПккя лиОмкжзО кО лСлПТПгкю СлиОмФ лТСгФзоії 
(ТСаім, лСУиФв) ОаС кО СлиОмФ ліУия лПТПбіТзж їХ язСУмі мСсС; 

4) бігйСбО біг бУмОкСбиПккя кО йОРаФмкє вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк іе УмСТСкСю, язО 
лСТФрФє еСаСб'яеОккя. 

2. ЙПТПиіз СлПТОмжбкС-вСУлСгОТУьзжХ УОкзоіР, бУмОкСбиПкжР Ф пОУмжкі лПТріР оієї 
УмОммі, кП є бжпПТлкжй. ЛмСТСкж йСдФмь лПТПгаОпжмж Ф гСвСбСТі мОзСд ікрі СлПТОмжбкС-
вСУлСгОТУьзі УОкзоії. 

Стаття 237. Підстави та порядок застосування оперативно-господарських 
санкцій 

1. ЙігУмОбСю гия еОУмСУФбОккя СлПТОмжбкС-вСУлСгОТУьзжХ УОкзоіР є нОзм лСТФрПккя 
вСУлСгОТУьзСвС еСаСб'яеОккя гТФвСю УмСТСкСю. ИлПТОмжбкС-вСУлСгОТУьзі УОкзоії 
еОУмСУСбФюмьУя УмСТСкСю, язО лСмПТліиО біг лТОбСлСТФрПккя, Ф лСеОУФгСбСйФ лСТягзФ мО 
аПе лСлПТПгкьСвС лТПг'ябиПккя лТПмПкеії лСТФркжзФ еСаСб'яеОккя. 
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2. ЙСТягСз еОУмСУФбОккя УмСТСкОйж зСкзТПмкжХ СлПТОмжбкС-вСУлСгОТУьзжХ УОкзоіР 
бжекОпОємьУя гСвСбСТСй. К ТОеі кПевСгж е еОУмСУФбОккяй СлПТОмжбкС-вСУлСгОТУьзСї 
УОкзоії еОікмПТПУСбОкО УмСТСкО йСдП ебПТкФмжУя гС УФгФ е еОябСю лТС УзОУФбОккя мОзСї 
УОкзоії мО бігрзСгФбОккя еажмзіб, еОбгОкжХ її еОУмСУФбОккяй. 

3. ИлПТОмжбкС-вСУлСгОТУьзі УОкзоії йСдФмь еОУмСУСбФбОмжУя СгкСпОУкС е 
бігрзСгФбОккяй еажмзіб мО УмявкПккяй рмТОнкжХ УОкзоіР. 

ГлОвО 27 
АДЖІЗІЛМКАМИВЗИ-ГИЛЙИДАКЛЬКІ ЛАЗКМІЇ 

Стаття 238. Застосування адміністративно-господарських санкцій до 
суб'єктів господарювання 

1. ЗО лСТФрПккя бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж лТОбжи егіРУкПккя 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі гС УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя йСдФмь аФмж еОУмСУСбОкі 
ФлСбкСбОдПкжйж СТвОкОйж гПТдОбкСї биОгж ОаС СТвОкОйж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя 
ОгйікіУмТОмжбкС-вСУлСгОТУьзі УОкзоії, мСамС еОХСгж СТвОкіеОоіРкС-лТОбСбСвС ОаС 
йОРкСбСвС ХОТОзмПТФ, УлТяйСбОкі кО лТжлжкПккя лТОбСлСТФрПккя УФа'єзмО 
вСУлСгОТюбОккя мО иізбігОоію РСвС кОУиігзіб. 

2. Вжгж ОгйікіУмТОмжбкС-вСУлСгОТУьзжХ УОкзоіР, ФйСбж мО лСТягСз їХ еОУмСУФбОккя 
бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй, ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж. АгйікіУмТОмжбкС-
вСУлСгОТУьзі УОкзоії йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі бжзиюпкС еОзСкОйж. 

Стаття 239. Види адміністративно-господарських санкцій 
1. ИТвОкж гПТдОбкСї биОгж мО СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя біглСбігкС гС УбСїХ 

лСбкСбОдПкь мО Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй, йСдФмь еОУмСУСбФбОмж гС УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя мОзі ОгйікіУмТОмжбкС-вСУлСгОТУьзі УОкзоії: 

 бжиФпПккя лТжаФмзФ (гСХСгФ); 
 ОгйікіУмТОмжбкС-вСУлСгОТУьзжР рмТОн; 

 УмявкПккя еаСТіб (СаСб'яезСбжХ лиОмПдіб); 
 ОаеОо л'ямжР бжзиюпПкС;  

 еОУмСУФбОккя ОкмжгПйліквСбжХ еОХСгіб; 
 лТжлжкПккя ПзУлСТмкС-ійлСТмкжХ СлПТОоіР; 

 еОУмСУФбОккя ікгжбігФОиькСвС ТПджйФ иіоПкеФбОккя кО ФйСбОХ мО б лСТягзФ, 
бжекОпПкжХ еОзСкСй; 

 еФлжкПккя гії иіоПкеії (лОмПкмФ) кО егіРУкПккя УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя 
лПбкжХ бжгіб вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі; 

 ОкФиюбОккя иіоПкеії (лОмПкмФ) кО егіРУкПккя УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя 
СзТПйжХ бжгіб вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі; 

 СайПдПккя ОаС еФлжкПккя гіяиькСУмі УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя; 
 иізбігОоія УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя; 

 ікрі ОгйікіУмТОмжбкС-вСУлСгОТУьзі УОкзоії, бУмОкСбиПкі ожй КСгПзУСй мО 
ікржйж еОзСкОйж. 

Стаття 240. Безоплатне вилучення прибутку (доходу) 
1. ЙТжаФмСз (гСХСг), СгПТдОкжР УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя бкОУиігСз лСТФрПккя 

бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбУмбСй лТОбжи егіРУкПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, О мОзСд УФйж 
лТжХСбОкСвС (еОкждПкСвС) лТжаФмзФ (гСХСгФ) пж УФйж лСгОмзФ, кПУлиОпПкСвС еО лТжХСбОкжР 
Са'єзм СлСгОмзФбОккя, лігиявОюмь бжиФпПккю б гСХСг біглСбігкСвС аюгдПмФ б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. 

КТій мСвС, е УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя УмявФємьУя Ф бжлОгзОХ і лСТягзФ, лПТПгаОпПкжХ 
еОзСкСй, рмТОн, ОиП кП аіиьр яз Ф гбСзТОмкСйФ ТСейіТі бжиФпПкСї УФйж, О Ф ТОеі лСбмСТкСвС 
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лСТФрПккя лТСмявСй ТСзФ ліУия еОУмСУФбОккя оієї УОкзоії - Ф мТжзТОмкСйФ ТСейіТі бжиФпПкСї 
УФйж. 

2. ЙПТПиіз лСТФрПкь, еО язі гС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя еОУмСУСбФюмьУя УОкзоії, 
лПТПгаОпПкі оією УмОммПю, О мОзСд лСТягСз їХ еОУмСУФбОккя бжекОпОюмьУя еОзСкОйж. 

Стаття 241. Штраф як адміністративно-господарська санкція 
1. АгйікіУмТОмжбкС-вСУлСгОТУьзжР рмТОн - оП вТСрСбО УФйО, сС УлиОпФємьУя 

УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя гС біглСбігкСвС аюгдПмФ Ф ТОеі лСТФрПккя кжй бУмОкСбиПкжХ 
лТОбжи егіРУкПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі. 

2. ЙПТПиіз лСТФрПкь, еО язі е УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя УмявФємьУя рмТОн, ТСейіТ і 
лСТягСз РСвС УмявкПккя бжекОпОюмьУя еОзСкОйж, сС ТПвФиююмь лСгОмзСбі мО ікрі 
бігкСУжкж, б язжХ гСлФсПкС лТОбСлСТФрПккя. 

3. АгйікіУмТОмжбкС-вСУлСгОТУьзжР рмТОн йСдП еОУмСУСбФбОмжУя Ф бжекОпПкжХ 
еОзСкСй бжлОгзОХ СгкСпОУкС е ікржйж ОгйікіУмТОмжбкС-вСУлСгОТУьзжйж УОкзоіяйж, 
лПТПгаОпПкжйж УмОммПю 239 оьСвС КСгПзУФ. 

Снання 242. Взийюрела. 
Снання 243. Взийюрела. 

Стаття 244. Застосування антидемпінгових заходів 
1. К ТОеі егіРУкПккя СзТПйжйж ФпОУкжзОйж вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк 

еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, лСб'яеОкСї е СгПТдОккяй кПеОзСккСї лПТПбОвж кО ТжкзФ 
КзТОїкж (егіРУкПккя гПйліквСбСвС ійлСТмФ, УФаУжгСбОкСвС ійлСТмФ, О мОзСд ікржХ гіР, язі 
бжекОпОюмьУя еОзСкСй яз кПгСаТСУСбіУкО зСкзФТПкоія), сС еОбгОиС рзСгж ПзСкСйіоі 
КзТОїкж ОаС УлТжпжкжиС еОвТСеФ бжкжзкПккя мОзСї рзСгж, гС ожХ ФпОУкжзіб бігкСУжк 
йСдФмь аФмж еОУмСУСбОкі ОкмжгПйліквСбі, зСйлПкУОоіРкі ОаС УлПоіОиькі еОХСгж біглСбігкС 
гС еОзСкФ. 

2. ЙСТягСз бжекОпПккя ТСейіТФ рзСгж (еОвТСеж рзСгж) ПзСкСйіоі КзТОїкж мО 
еОУмСУФбОккя еОХСгіб, еОекОпПкжХ Ф оіР УмОммі, бУмОкСбиюємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж 
біглСбігкС гС еОзСкФ. 

Стаття 245. Припинення експортно-імпортних операцій. Застосування 
індивідуального режиму ліцензування 

1. К бжлОгзОХ кПгСаТСУСбіУкСї зСкзФТПкоії, ТСейісПккя бОиюмкжХ оіккСУмПР е 
лСТФрПккяй бУмОкСбиПкСвС еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ кО ТОХФкзОХ мО бзиОгОХ еО йПдОйж 
КзТОїкж, О мОзСд б ікржХ бжлОгзОХ, язсС гії ФпОУкжзіб еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі 
еОбгОюмь рзСгж ПзСкСйіоі КзТОїкж, ПзУлСТмкС-ійлСТмкі СлПТОоії мОзжХ УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя лТжлжкяюмьУя кО ФйСбОХ і б лСТягзФ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

2. ЗО лСТФрПккя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя лТОбжи егіРУкПккя 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі сСгС ОкмжйСкСлСиькжХ еОХСгіб, еОаСТСкж 
кПгСаТСУСбіУкСї зСкзФТПкоії мО ікржХ лТОбжи, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, язжйж 
бУмОкСбиююмьУя лПбкі СайПдПккя пж еОаСТСкж Ф егіРУкПккі еСбкіркьСПзСкСйіпкСї 
гіяиькСУмі, гС мОзжХ УФа'єзміб йСдП еОУмСУСбФбОмжУя ікгжбігФОиькжР ТПджй иіоПкеФбОккя. 
ЙСТягСз і УмТСзж еОУмСУФбОккя ікгжбігФОиькСвС ТПджйФ иіоПкеФбОккя бУмОкСбиююмьУя 
еОзСкСй. 

Стаття 246. Обмеження та зупинення діяльності суб'єкта господарювання 
1. ЗгіРУкПккя аФгь-язСї вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, сС еОвТСдФє джммю і егСТСб'ю 

июгПР ОаС УмОкСбжмь лігбжсПкФ кПаПелПзФ гия гСбзіиия, еОаСТСкяємьУя. 
2. К ТОеі егіРУкПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі е лСТФрПккяй ПзСиСвіпкжХ бжйСв 

гіяиькіУмь УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя йСдП аФмж СайПдПкО ОаС еФлжкПкО КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж, КОгСю йікіУмТіб АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй, О мОзСд ікржйж 
ФлСбкСбОдПкжйж СТвОкОйж б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. 
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3. ЙігУмОбж і лСТягСз СайПдПккя мО еФлжкПккя гіяиькСУмі УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, 
О мОзСд лСбкСбОдПккя ФлСбкСбОдПкжХ СТвОкіб лТжРйОмж біглСбігкі ТірПккя 
бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 

4. Взийюрело.  

Стаття 247. Ліквідація суб'єкта господарювання, діяльність якого 
суперечить закону чи його установчим документам 

1. К бжлОгзОХ, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй, гС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя йСдП аФмж 
еОУмСУСбОкС ОгйікіУмТОмжбкС-вСУлСгОТУьзФ УОкзоію Ф бжвиягі РСвС иізбігОоії еО ТірПккяй 
УФгФ. 

Стаття 248. Державна реєстрація ліквідації суб'єкта господарювання 
1. К ТОеі иізбігОоії УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя гС ЄгжкСвС гПТдОбкСвС ТПєУмТФ 

юТжгжпкжХ СУіа мО ніежпкжХ СУіа - ліглТжєйоіб бкСУжмьУя біглСбігкжР еОлжУ. 

Стаття 249. Гарантії прав суб'єктів господарювання у разі неправомірного 
застосування до них адміністративно-господарських санкцій 

1. ЛФа'єзм вСУлСгОТюбОккя йОє лТОбС СУзОТджмж гС УФгФ ТірПккя аФгь-язСвС СТвОкФ 
гПТдОбкСї биОгж ОаС СТвОкФ йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя сСгС еОУмСУФбОккя гС кьСвС 
ОгйікіУмТОмжбкС-вСУлСгОТУьзжХ УОкзоіР. 

2. К ТОеі лТжРкяммя СТвОкСй гПТдОбкСї биОгж ОаС СТвОкСй йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя ОзмО, сС кП біглСбігОє еОзСкСгОбУмбФ, і лСТФрФє лТОбО пж еОзСккі ікмПТПУж 
УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, СУмОккіР біглСбігкС гС УмОммі 20 оьСвС КСгПзУФ йОє лТОбС 
ебПТкФмжУя гС УФгФ іе еОябСю лТС бжекОккя мОзСвС ОзмО кПгіРУкжй. 

3. Зажмзж, еОбгОкі УФа'єзмФ вСУлСгОТюбОккя Ф еб'яезФ е кПлТОбСйіТкжй 
еОУмСУФбОккяй гС кьСвС ОгйікіУмТОмжбкС-вСУлСгОТУьзжХ УОкзоіР, лігиявОюмь 
бігрзСгФбОккю б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж. 

Стаття 250. Строки застосування адміністративно-господарських санкцій 
1. АгйікіУмТОмжбкС-вСУлСгОТУьзі УОкзоії йСдФмь аФмж еОУмСУСбОкі гС УФа'єзмО 

вСУлСгОТюбОккя лТСмявСй рПУмж йіУяоіб е гкя бжябиПккя лСТФрПккя, ОиП кП ліекір яз 
пПТПе Сгжк Тіз е гкя лСТФрПккя ожй УФа'єзмСй бУмОкСбиПкжХ еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж 
лТОбжи егіРУкПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

2. Дія оієї УмОммі кП лСржТюємьУя кО рмТОнкі УОкзоії, ТСейіТ і лСТягСз УмявкПккя язжХ 
бжекОпПкі ЙСгОмзСбжй зСгПзУСй КзТОїкж, еОзСкОйж КзТОїкж "ЙТС бОиюмФ і бОиюмкі 
СлПТОоії", "ЙТС аОкзж і аОкзібУьзФ гіяиькіУмь", "ЙТС лиОмідкі лСУиФвж" мО ікржйж еОзСкОйж 
КзТОїкж, зСкмТСиь еО гСмТжйОккяй язжХ лСзиОгПкС кО лСгОмзСбі мО йжмкі СТвОкж. 

3. Дія оієї УмОммі кП лСржТюємьУя кО ОгйікіУмТОмжбкС-вСУлСгОТУьзі УОкзоії, 
лПТПгаОпПкі еОзСкОйж КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкжР ТжкзСбжР кОвияг і зСкмТСиь кПХОТпСбСї 
лТСгФзоії" мО "ЙТС еОвОиькФ аПелПпкіУмь кПХОТпСбСї лТСгФзоії". 

ГлОвО 28 
ВІДЙИВІДАЙЬЗІЛМЬ ЛКБ'ЄКМІВ ГИЛЙИДАКЮВАЗЗЯ ЗА ЙИККОДЗЗЯ 

АЗМИЖИЗИЙИЙЬЗИ-КИЗКККДЗМЗИГИ ЗАКИЗИДАВЛМВА 

Стаття 251. Накладання штрафів за порушення антимонопольно-
конкурентного законодавства 

1. АкмжйСкСлСиькжР зСйімПм КзТОїкж кОзиОгОє рмТОнж кО УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя 
- юТжгжпкжХ СУіа еО: 

 бпжкПккя гіР, лПТПгаОпПкжХ УмОммяйж 29, 30 і 32 оьСвС КСгПзУФ, ФХжиПккя біг 
бжзСкОккя ОаС кПУбСєпОУкП бжзСкОккя ТірПкь АкмжйСкСлСиькСвС зСйімПмФ 
КзТОїкж пж РСвС мПТжмСТіОиькжХ біггіиПкь лТС лТжлжкПккя лСТФрПкь 
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ОкмжйСкСлСиькС-зСкзФТПкмкСвС еОзСкСгОбУмбО, бігкСбиПккя лПТбжккСвС 
УмОкФ ОаС ейікФ ФвСг, сС УФлПТПпОмь ОкмжйСкСлСиькС-зСкзФТПкмкСйФ 
еОзСкСгОбУмбФ; 

 УмбСТПккя, ТПСТвОкіеОоію (еижммя, лТжєгкОккя), иізбігОоію УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя, бУмФл СгкСвС ОаС гПзіиьзСХ УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя б 
Са'єгкОккя, лТжгаОккя пж кОаФммя аФгь-язжй ікржй УлСУСаСй Ф биОУкіУмь, 
СгПТдОккя б ФлТОбиіккя (зСТжУмФбОккя) пОУмСз (ОзоіР, лОїб) мО Озмжбіб (йОРкО) 
Ф бжвиягі єгжкжХ йОРкСбжХ зСйлиПзУіб ліглТжєйУмб пж їХ УмТФзмФТкжХ 
лігТСегіиіб, О мОзСд б СТПкгФ єгжкжХ йОРкСбжХ зСйлиПзУіб ліглТжєйУмб пж їХ 
УмТФзмФТкжХ лігТСегіиіб аПе евСгж кО оП АкмжйСкСлСиькСвС зСйімПмФ КзТОїкж 
пж РСвС СТвОкіб Ф бжлОгзОХ, язсС еОзСкСй лПТПгаОпПкС кПСаХігкіУмь 
СгПТдОккя мОзСї евСгж; 

 кПлСгОккя пж кПУбСєпОУкП лСгОккя лПТПгаОпПкСї еОзСкСй ікнСТйОоії, ОаС 
лСгОккя еОбігСйС кПгСУмСбіТкСї ікнСТйОоії АкмжйСкСлСиькСйФ зСйімПмФ 
КзТОїкж, РСвС мПТжмСТіОиькжй біггіиПккяй. 

2. ВпжкПккя гіР, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй яз кПгСаТСУСбіУкО зСкзФТПкоія, 
юТжгжпкжйж СУСаОйж, сС кП є УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, мявкП еО УСаСю кОзиОгПккя кО 
кжХ АкмжйСкСлСиькжй зСйімПмСй КзТОїкж ОаС РСвС мПТжмСТіОиькжйж біггіиПккяйж рмТОнФ 
б ТСейіТі, лПТПгаОпПкСйФ еОзСкСй. 

Стаття 252. Адміністративна відповідальність громадян-підприємців та 
посадових осіб 

1. ЙСУОгСбі СУСаж СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж, СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, 
ліглТжєйУмб, ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР, О мОзСд вТСйОгякж, еОТПєУмТСбОкі яз ліглТжєйоі, кПУФмь 
ОгйікіУмТОмжбкФ біглСбігОиькіУмь евігкС іе еОзСкСй еО: 

 бпжкПккя гіР, лПТПгаОпПкжХ УмОммяйж 29 - 32 оьСвС КСгПзУФ; 
 кПлСгОккя пж кПУбСєпОУкП лСгОккя лПТПгаОпПкСї еОзСкСй ікнСТйОоії, ОаС 

лСгОккя еОбігСйС кПгСУмСбіТкСї ікнСТйОоії АкмжйСкСлСиькСйФ зСйімПмФ 
КзТОїкж, РСвС мПТжмСТіОиькжй біггіиПккяй; 

 ФХжиПккя біг бжзСкОккя пж кПУбСєпОУкП бжзСкОккя ТірПкь АкмжйСкСлСиькСвС 
зСйімПмФ КзТОїкж, РСвС мПТжмСТіОиькжХ біггіиПкь. 

2. ВпжкПккя гіР, бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй яз кПгСаТСУСбіУкО зСкзФТПкоія, 
вТСйОгякОйж-ліглТжєйояйж, О мОзСд бпжкПккя б ікмПТПУОХ мТПміХ СУіа еОекОпПкжХ гіР 
вТСйОгякОйж, язі кП є ліглТжєйояйж, мявкП еО УСаСю ОгйікіУмТОмжбкФ біглСбігОиькіУмь, 
лПТПгаОпПкФ еОзСкСй. 

3. ОмТОнж еО лСТФрПккя ОкмжйСкСлСиькС-зСкзФТПкмкСвС еОзСкСгОбУмбО УмявФюмьУя 
б УФгСбСйФ лСТягзФ. 

Стаття 253. Вилучення незаконно одержаного прибутку (доходу) 
1. ЙТжаФмСз (гСХСг), кПеОзСккС СгПТдОкжР УФа'єзмОйж ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі б 

ТПеФиьмОмі лСТФрПккя УмОмПР 29, 30 і 32 оьСвС КСгПзУФ, УмявФємьУя еО ТірПккяй УФгФ гС 
ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж. 

Стаття 254. Вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням 
та копій виробів іншого суб'єкта господарювання 

1. К ТОеі бУмОкСбиПккя нОзмФ кПлТОбСйіТкСвС бжзСТжУмОккя пФджХ лСекОпПкь, 
ТПзиОйкжХ йОмПТіОиіб, ФлОзСбзж ОаС нОзмФ зСліюбОккя бжТСаіб, лПТПгаОпПкжХ УмОммПю 33 
оьСвС КСгПзУФ, еОікмПТПУСбОкі СУСаж йСдФмь ебПТкФмжУя гС АкмжйСкСлСиькСвС зСйімПмФ 
КзТОїкж, РСвС мПТжмСТіОиькжХ біггіиПкь іе еОябСю лТС бжиФпПккя б УФгСбСйФ лСТягзФ 
мСбОТіб е кПлТОбСйіТкС бжзСТжУмОкжй лСекОпПккяй ОаС зСліР бжТСаіб ікрСвС УФа'єзмО 
вСУлСгОТюбОккя яз Ф бжТСакжзО, мОз і Ф лТСгОбоя. 
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2. ВжиФпПккя мСбОТіб іе кПлТОбСйіТкС бжзСТжУмОкжй лСекОпПккяй мО зСліР бжТСаіб 
ікрСвС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя еОУмСУСбФємьУя Ф ТОеі язсС йСдижбіУмь ейірФбОккя е 
гіяиькіУмю ікрСвС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя кП йСдП аФмж ФУФкПкО ікржй рияХСй. 

3. ЙСТягСз бжзСТжУмОккя бжиФпПкжХ мСбОТіб бжекОпОємьУя КОаікПмСй ЖікіУмТіб 
КзТОїкж. 

Стаття 255. Відшкодування збитків 
1. Зажмзж, еОлСгіякі еиСбджбОккяй йСкСлСиькжй УмОкСбжсПй, ОкмжзСкзФТПкмкжйж 

ФевСгдПкжйж гіяйж, гжУзТжйікОоією УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя СТвОкОйж гПТдОбкСї биОгж, 
СТвОкОйж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, О мОзСд еажмзж, еОлСгіякі бкОУиігСз бпжкПккя гіР, 
бжекОпПкжХ ожй КСгПзУСй яз кПгСаТСУСбіУкО зСкзФТПкоія, лігиявОюмь бігрзСгФбОккю еО 
лСеСбОйж еОікмПТПУСбОкжХ СУіа Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. 

Стаття 256. Спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей 
1. К ТОеі бУмОкСбиПккя нОзмФ гжУзТПгжмОоії УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя 

АкмжйСкСлСиькжР зСйімПм КзТОїкж, РСвС мПТжмСТіОиькі біггіиПккя йОюмь лТОбС лТжРкямж 
ТірПккя лТС УлТСУмФбОккя еО ТОХФкСз лСТФркжзО лСржТПкжХ кжй кПлТОбгжбжХ, кПмСпкжХ 
ОаС кПлСбкжХ бігСйСУмПР Ф УмТСз і УлСУіа, сС бжекОпПкі еОзСкСгОбУмбСй ОаС ожй ТірПккяй. 

Стаття 257. Процесуальні засади розгляду Антимонопольним комітетом 
України та його територіальними відділеннями справ про недобросовісну 

конкуренцію 
1. ЛлТОбж лТС лСТФрПккя ОкмжйСкСлСиькС-зСкзФТПкмкСвС еОзСкСгОбУмбО 

ТСевиягОюмьУя АкмжйСкСлСиькжй зСйімПмСй КзТОїкж, РСвС мПТжмСТіОиькжйж біггіиПккяйж 
Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. 
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Козділ VI 
ИЛИБЙИВИЛМІ ЙКАВИВИГИ КДГКЙЮВАЗЗЯ В ИККДЖИН ГАЙКЗЯН 

ГИЛЙИДАКЮВАЗЗЯ 

ГлОвО 29 
ГАЙКЗІ МА ВИДИ ГИЛЙИДАКЛЬКИЇ ДІЯЙЬЗИЛМІ 

Стаття 258. Загальні умови, що визначають особливості регулювання 
господарських відносин 

1. ИУСаижбСУмі лТОбСбСвС ТПвФиюбОккя вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк бжекОпОюмьУя 
еОиПдкС біг УнПТж УФУліиькСвС бжТСакжомбО, б язіР УзиОгОюмьУя оі бігкСУжкж, 
СУСаижбСУмПР вОиФеі вСУлСгОТюбОккя, бжгФ вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, ПзСкСйіпкСї нСТйж 
ТПеФиьмОмФ вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, лТСУмСТФ, кО язСйФ УзиОгОюмьУя вСУлСгОТУьзі 
бігкСУжкж (бкФмТіркьСйФ пж еСбкіркьСйФ ТжкзФ), СУСаижбСУмПР УФа'єзміб, йід язжйж 
бжкжзОюмь вСУлСгОТУьзі бігкСУжкж. 

2. ЙТОбСбП ТПвФиюбОккя вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк егіРУкюємьУя е ФТОХФбОккяй 
УФУліиькСвС ТСелСгіиФ лТОоі, сС УзиОбУя, мО Са'єзмжбкС іУкФюпжХ вОиФеПР ПзСкСйізж. 

3. ИУСаижбСУмі лТОбСбСвС ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкжХ бігкСУжк 
бжекОпОюмьУя ТСегіиСй VII оьСвС КСгПзУФ. 

Стаття 259. Види господарської діяльності та їх класифікація 
1. Вжг вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі йОє йіУоП Ф ТОеі Са'єгкОккя ТПУФТУіб (ФУмОмзФбОккя, 

мПХкСиСвіпкжХ еОУСаіб, УжТСбжкж мО йОмПТіОиіб, ТСаСпСї Ужиж) гия УмбСТПккя бжТСакжомбО 
лПбкСї лТСгФзоії ОаС кОгОккя лСУиФв. ИзТПйжР бжг гіяиькСУмі йСдП УзиОгОмжУя е єгжкСвС 
лТСУмСвС лТСоПУФ ОаС СХСлиюбОмж Тяг лТСоПУіб, зСдкжР е язжХ бХСгжмь гС біглСбігкСї 
зОмПвСТії зиОУжнізОоії. 

2. К лТОбСбСйФ ТПвФиюбОккі вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі мО Ф егіРУкПккі гПТдОбкСвС 
ФлТОбиіккя ПзСкСйізСю йОюмь бТОХСбФбОмжУя СУСаижбСУмі егіРУкПккя УФа'єзмОйж 
вСУлСгОТюбОккя СзТПйжХ бжгіб оієї гіяиькСУмі. 

3. Дия бігкПУПккя УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя гС біглСбігкСї зОмПвСТії СаиізФ 
бжекОпОюмьУя СУкСбкі, гТФвСТягкі мО гСлСйідкі бжгж вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі. 

4. З йПмСю еОаПелПпПккя УжУмПйж гПТдОбкСвС ФлТОбиіккя ПзСкСйізСю СаиізСбС-
УмОмжУмжпкСю ікнСТйОоією, язО еОгСбСиькяє лСмТПаж ФпОУкжзіб вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк б 
Са'єзмжбкжХ гОкжХ лТС УмОк і мПкгПкоії УСоіОиькС-ПзСкСйіпкСвС ТСебжмзФ, вСУлСгОТУьзі мО 
нікОкУСбі беОєйСеб'яезж кО йідгПТдОбкСйФ, гПТдОбкСйФ, ТПвіСкОиькСйФ і вОиФеПбСйФ 
ТібкяХ, О мОзСд блТСбОгдПккя йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб Ф вОиФеі СаиізФ і ебімкСУмі мО 
лПТПХСгФ кО йідкОТСгкФ УжУмПйФ СаиізФ і УмОмжУмжзж КОаікПм ЖікіУмТіб КзТОїкж еОмбПТгдФє 
еОХСгж сСгС ТСебжмзФ кОоіСкОиькСї УмОмжУмжзж КзТОїкж і кОоіСкОиькСї УжУмПйж 
зиОУжнізОоії. 

5. ЛзиОгСбСю пОУмжкСю кОоіСкОиькСї УжУмПйж зиОУжнізОоії є кОоіСкОиькі 
зиОУжнізОмСТж. МПкмТОиькжР СТвОк бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє нСТйФбОккя 
гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі ПзСкСйіпкСвС ТСебжмзФ, еОмбПТгдФє, бкСУжмь ейікж мО УзОУСбФє 
кОоіСкОиькі зиОУжнізОмСТж. 

ЙСТягСз ТСеТСаиПккя, еОмбПТгдПккя, бкПУПккя ейік мО УзОУФбОккя кОоіСкОиькжХ 
зиОУжнізОмСТіб ФУмОкСбиюємьУя оПкмТОиькжй СТвОкСй бжзСкОбпСї биОгж, сС еОаПелПпФє 
нСТйФбОккя гПТдОбкСї лСиімжзж Ф УнПТі ПзСкСйіпкСвС ТСебжмзФ. 

6. Часнзлт соснт взийюрело. 

Стаття 260. Галузі економіки та їх класифікація 
1. ЛФзФлкіУмь ФУіХ бжТСакжпжХ Сгжкжоь, язі егіРУкююмь лПТПбОдкС СгкОзСбі ОаС 

лСгіакі бжгж бжТСакжпСї гіяиькСУмі, УзиОгОє вОиФеь. 
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2. ЗОвОиькО зиОУжнізОоія вОиФеПР ПзСкСйізж є УзиОгСбСю пОУмжкСю єгжкСї УжУмПйж 
зиОУжнізОоії і зСгФбОккя мПХкізС-ПзСкСйіпкСї і УмОмжУмжпкСї ікнСТйОоії, язО 
бжзСТжУмСбФємьУя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя мО ікржйж ФпОУкжзОйж вСУлСгОТУьзжХ 
бігкСУжк, О мОзСд СТвОкОйж гПТдОбкСї биОгж мО СТвОкОйж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя б 
лТСоПУі ФлТОбиіккя вСУлСгОТУьзСю гіяиькіУмю. 

3. ВжйСвж гС зиОУжнізОоії вОиФеПР ПзСкСйізж бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй. 

Стаття 261. Галузі сфери матеріального виробництва 
1. ДС УнПТж йОмПТіОиькСвС бжТСакжомбО кОиПдОмь вОиФеі, язі бжекОпОюмьУя бжгОйж 

гіяиькСУмі, сС УмбСТююмь, бігкСбиююмь ОаС екОХСгямь йОмПТіОиькі аиОвО (лТСгФзоію, 
ПкПТвію, лТжТСгкі ТПУФТУж), О мОзСд лТСгСбдФюмь бжТСакжомбС Ф УнПТі СаівФ (ТПОиіеОоії) 
рияХСй лПТПйісПккя, еаПТівОккя, УСТмФбОккя, лОзФбОккя лТСгФзоії пж ікржХ бжгіб 
гіяиькСУмі. 

2. Усі інші види діяльності у своїй сукупності становлять сферу нематеріального виробництва (невиробничу сферу). 

Стаття 262. Продукція виробничо-технічного призначення і вироби 
народного споживання 

1. К вОиФеяХ йОмПТіОиькСвС бжТСакжомбО егіРУкюємьУя бжТСакжомбС йОмПТіОиькжХ 
аиОв, лТжекОпПкжХ яз гия бжзСТжУмОккя Ф УнПТі бжТСакжомбО б язСУмі еОУСаіб бжТСакжомбО 
(лТСгФзоія бжТСакжпС-мПХкіпкСвС лТжекОпПккя), мОз і гия бжзСТжУмОккя Ф УнПТі СУСажУмСвС 
УлСджбОккя (бжТСаж кОТСгкСвС УлСджбОккя). 

2. К ТОеі язсС лТСгФзмж бжТСакжомбО йСдФмь бжзСТжУмСбФбОмжУя яз Ф бжТСакжомбі, 
мОз і гия СУСажУмСвС УлСджбОккя, ПзСкСйіпкО нСТйО мОзжХ лТСгФзміб бжекОпОємьУя 
еОиПдкС біг оіиьСбСвС лТжекОпПккя лПбкСвС лТСгФзмФ бжТСакжомбО. 

3. Иаів лТСгФзоії бжТСакжпС-мПХкіпкСвС лТжекОпПккя і Саів бжТСаіб кОТСгкСвС 
УлСджбОккя Ф УнПТі вСУлСгОТюбОккя ТПвФиююмьУя ожй КСгПзУСй мО ікржйж кСТйОмжбкС-
лТОбСбжйж ОзмОйж, лТжРкямжйж біглСбігкС гС кьСвС, О б пОУмжкі, кП бТПвФиьСбОкіР ожйж 
ОзмОйж, еОУмСУСбФюмьУя біглСбігкі лСиСдПккя МжбіиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж. 

4. ИУСаижбСУмі лТОбСбСвС ТПвФиюбОккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, лСб'яеОкСї е 
ТПОиіеОоією лТСгФзоії бжТСакжпС-мПХкіпкСвС лТжекОпПккя і бжТСаіб кОТСгкСвС УлСджбОккя, 
бУмОкСбиююмьУя ожй КСгПзУСй мО ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж, сС РСйФ кП 
УФлПТПпОмь. 

ГлОвО 30 
ИЛИБЙИВИЛМІ ЙКАВИВИГИ КДГКЙЮВАЗЗЯ ГИЛЙИДАКЛЬКИ-МИКГИВДЙЬЗИЇ 

ДІЯЙЬЗИЛМІ 

Стаття 263. Господарсько-торговельна діяльність 
1. ГСУлСгОТУьзС-мСТвСбПиькСю є гіяиькіУмь, сС егіРУкюємьУя УФа'єзмОйж 

вСУлСгОТюбОккя Ф УнПТі мСбОТкСвС СаівФ, УлТяйСбОкО кО ТПОиіеОоію лТСгФзоії бжТСакжпС-
мПХкіпкСвС лТжекОпПккя і бжТСаіб кОТСгкСвС УлСджбОккя, О мОзСд гСлСйідкО гіяиькіУмь, 
язО еОаПелПпФє їХ ТПОиіеОоію рияХСй кОгОккя біглСбігкжХ лСУиФв. 

2. ЗОиПдкС біг ТжкзФ (бкФмТіркьСвС пж еСбкіркьСвС), б йПдОХ язСвС егіРУкюємьУя 
мСбОТкжР Саів, вСУлСгОТУьзС-мСТвСбПиькО гіяиькіУмь бжУмФлОє яз бкФмТіркя мСТвібия ОаС 
еСбкіркя мСТвібия. 

3. ГСУлСгОТУьзС-мСТвСбПиькО гіяиькіУмь йСдП егіРУкюбОмжУя УФа'єзмОйж 
вСУлСгОТюбОккя б мОзжХ нСТйОХ: йОмПТіОиькС-мПХкіпкП лСУмОпОккя і еаФм; 
ПкПТвСлСУмОпОккя; еОвСмібия; СлмСбО мСТвібия; ТСегТіакО мСТвібия і вТСйОгУьзП ХОТпФбОккя; 
лТСгОд і лПТПгОпО б СТПкгФ еОУСаіб бжТСакжомбО; зСйПТоіРкП лСУПТПгкжомбС Ф егіРУкПккі 
мСТвСбПиькСї гіяиькСУмі мО ікрО гСлСйідкО гіяиькіУмь лС еОаПелПпПккю ТПОиіеОоії мСбОТіб 
(лСУиФв) Ф УнПТі СаівФ. 
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4. ГСУлСгОТУьзС-мСТвСбПиькО гіяиькіУмь СлСУПТПгзСбФємьУя вСУлСгОТУьзжйж 
гСвСбСТОйж лСУмОбзж, зСкмТОзмОоії УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії, ПкПТвСлСУмОпОккя, 
зФлібиі-лТСгОдФ, СТПкгж, йікж (аОТмПТФ), иіежквФ мО ікржйж гСвСбСТОйж. 

§ 1. Поснавиа 

Стаття 264. Матеріально-технічне постачання та збут 
1. ЖОмПТіОиькС-мПХкіпкП лСУмОпОккя мО еаФм лТСгФзоії бжТСакжпС-мПХкіпкСвС 

лТжекОпПккя і бжТСаіб кОТСгкСвС УлСджбОккя яз биОУкСвС бжТСакжомбО, мОз і лТжгаОкжХ Ф 
ікржХ УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, егіРУкююмьУя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя рияХСй 
лСУмОбзж, О Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, мОзСд кО СУкСбі гСвСбСТіб зФлібиі-
лТСгОдФ. 

2. ЗОзСкСгОбУмбСй йСдФмь аФмж лПТПгаОпПкі СУСаижбСУмі лСУмОбзж СзТПйжХ бжгіб 
лТСгФзоії бжТСакжпС-мПХкіпкСвС лТжекОпПккя ОаС бжТСаіб кОТСгкСвС УлСджбОккя, О мОзСд 
СУСаижбжР лСТягСз егіРУкПккя лСУмОбзж лТСгФзоії гия лТіСТжмПмкжХ гПТдОбкжХ лСмТПа. 

3. ИУкСбкі бжйСвж сСгС ФзиОгПккя мО бжзСкОккя гСвСбСТіб лСУмОбзж 
бУмОкСбиююмьУя ожй КСгПзУСй, ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж. 

Стаття 265. Договір поставки 
1. ЗО гСвСбСТСй лСУмОбзж СгкО УмСТСкО - лСУмОпОиькжз еСаСб'яеФємьУя лПТПгОмж 

(лСУмОбжмж) Ф еФйСбиПкі УмТСзж (УмТСз) гТФвіР УмСТСкі - лСзФлоПбі мСбОТ (мСбОТж), О 
лСзФлПоь еСаСб'яеФємьУя лТжРкямж бзОеОкжР мСбОТ (мСбОТж) і УлиОмжмж еО кьСвС лПбкФ 
вТСрСбФ УФйФ. 

2. ДСвСбіТ лСУмОбзж ФзиОгОємьУя кО ТСеУФг УмСТік ОаС біглСбігкС гС гПТдОбкСвС 
еОйСбиПккя. 

3. ЛмСТСкОйж гСвСбСТФ лСУмОбзж йСдФмь аФмж УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, еОекОпПкі Ф 
лФкзмОХ 1, 2 пОУмжкж гТФвСї УмОммі 55 оьСвС КСгПзУФ. 

4. ЛмСТСкж гия бжекОпПккя ФйСб гСвСбСТіб лСУмОбзж йОюмь лТОбС бжзСТжУмСбФбОмж 
бігСйі йідкОТСгкі ебжпОї, ТПзСйПкгОоії, лТОбжиО йідкОТСгкжХ СТвОкіб мО СТвОкіеОоіР, язсС 
оП кП еОаСТСкПкС лТяйС ОаС Ф бжзиюпкіР нСТйі ожй КСгПзУСй пж еОзСкОйж КзТОїкж. 

5. ЙСУмОбзО мСбОТіб аПе ФзиОгПккя гСвСбСТФ лСУмОбзж йСдП егіРУкюбОмжУя ижрП Ф 
бжлОгзОХ і лСТягзФ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

6. КПОиіеОоія УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя мСбОТіб кПвСУлСгОТююпжй УФа'єзмОй 
егіРУкюємьУя еО лТОбжиОйж лТС гСвСбСТж зФлібиі-лТСгОдФ. ДС бігкСУжк лСУмОбзж, кП 
бТПвФиьСбОкжХ ожй КСгПзУСй, еОУмСУСбФюмьУя біглСбігкі лСиСдПккя МжбіиькСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж лТС гСвСбіТ зФлібиі-лТСгОдФ. 

Стаття 266. Предмет, кількість і асортимент поставки 
1. ЙТПгйПмСй лСУмОбзж є бжекОпПкі ТСгСбжйж СекОзОйж лТСгФзоія, бжТСаж е 

кОРйПкФбОккяй, еОекОпПкжй Ф гСзФйПкмОоії гС еТОезіб (ПмОиСкіб), лТПРУзФТОкмОХ пж 
мСбОТСекОбпжХ гСбігкжзОХ. ЙТПгйПмСй лСУмОбзж йСдФмь аФмж мОзСд лТСгФзоія, бжТСаж, 
бжекОпПкі ікгжбігФОиькжйж СекОзОйж. 

2. ЗОвОиькО зіиьзіУмь мСбОТіб, сС лігиявОюмь лСУмОбоі, їХ пОУмзСбП УліббігкСрПккя 
(ОУСТмжйПкм, УСТмОйПкм, кСйПкзиОмФТО) еО УСТмОйж, вТФлОйж, лігвТФлОйж, бжгОйж, йОТзОйж, 
мжлОйж, ТСейіТОйж бжекОпОюмьУя УлПожнізОоією еО евСгСю УмСТік, язсС ікрП кП 
лПТПгаОпПкС еОзСкСй. 

Стаття 267. Строки і порядок поставки 
1. ДСвСбіТ лСУмОбзж йСдП аФмж ФзиОгПкжР кО Сгжк Тіз, кО УмТСз аіиьрП СгкСвС ТСзФ 

(гСбвСУмТСзСбжР гСвСбіТ) ОаС кО ікржР УмТСз, бжекОпПкжР ФвСгСю УмСТік. ЯзсС б гСвСбСТі 
УмТСз РСвС гії кП бжекОпПкжР, бік ббОдОємьУя ФзиОгПкжй кО Сгжк Тіз. 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 119 gazeta.vobu.ua 
 

2. ЛмТСзж лСУмОбзж бУмОкСбиююмьУя УмСТСкОйж б гСвСбСТі е ФТОХФбОккяй 
кПСаХігкСУмі ТжмйіпкСвС мО аПелПТПаіРкСвС лСУмОпОккя мСбОТіб УлСджбОпОй, язсС ікрП кП 
лПТПгаОпПкС еОзСкСгОбУмбСй. 

3. ЯзсС б гСбвСУмТСзСбСйФ гСвСбСТі зіиьзіУмь лСУмОбзж бжекОпПкС ижрП кО Тіз ОаС 
йПкржР УмТСз, Ф гСвСбСТі лСбжкПк аФмж лПТПгаОпПкжР лСТягСз лСвСгдПккя УмСТСкОйж 
УмТСзіб лСУмОбзж кО кОУмФлкі лПТіСгж гС еОзікпПккя УмТСзФ гії гСвСбСТФ. ЯзсС мОзжР 
лСТягСз кП лПТПгаОпПкжР, гСвСбіТ ббОдОємьУя ФзиОгПкжй кО Сгжк Тіз. 

4. К ТОеі язсС УмСТСкОйж лПТПгаОпПкС лСУмОбзФ мСбОТіб СзТПйжйж лОТміяйж, УмТСзСй 
(лПТіСгСй) лСУмОбзж лТСгФзоії бжТСакжпС-мПХкіпкСвС лТжекОпПккя є, яз лТОбжиС, збОТмОи, О 
бжТСаіб кОТСгкСвС УлСджбОккя, яз лТОбжиС, - йіУяоь. ЛмСТСкж йСдФмь лСвСгжмж б гСвСбСТі 
мОзСд вТОніз лСУмОбзж (йіУяоь, гПзОгО, гСаО мСсС). 

5. К гСвСбСТі лСУмОбзж еО евСгСю УмСТік йСдП аФмж лПТПгаОпПкжР лСТягСз 
бігбОкмОдПккя мСбОТіб аФгь-язжй бжгСй мТОкУлСТмФ, О мОзСд бжаіТзО мСбОТіб лСзФлоПй. 

6. ДСвСбСТСй йСдП аФмж лПТПгаОпПкС бігбОкмОдПккя мСбОТіб бОкмОдСбіглТОбкжзСй 
(бжвСмСбиюбОпПй), сС кП є лСУмОпОиькжзСй, мО СгПТдОккя мСбОТіб бОкмОдССгПТдФбОпПй, 
сС кП є лСзФлоПй, О мОзСд СлиОмО мСбОТіб лиОмкжзСй, сС кП є лСзФлоПй. 

7. ДСвСбСТСй йСдП аФмж лПТПгаОпПкжР лСТягСз лСУмОбзж кПгССгПТдОкСї лСзФлоПй Ф 
бУмОкСбиПкжР УмТСз зіиьзСУмі мСбОТіб. 

Стаття 268. Якість товарів, що поставляються 
1. ЯзіУмь мСбОТіб, сС лСУмОбияюмьУя, лСбжккО біглСбігОмж УмОкгОТмОй, мПХкіпкжй 

ФйСбОй (Ф ТОеі кОябкСУмі), ікріР мПХкіпкіР гСзФйПкмОоії, язО бУмОкСбиює бжйСвж гС їХ язСУмі, 
ОаС еТОезОй (ПмОиСкОй), язсС УмСТСкж кП бжекОпОмь Ф гСвСбСТі аіиьр бжУСзі бжйСвж гС 
язСУмі мСбОТіб. 

2. ЗСйПТж мО ікгПзУж УмОкгОТміб, мПХкіпкжХ ФйСб (Ф ТОеі кОябкСУмі) ОаС ікрСї 
гСзФйПкмОоії лТС язіУмь мСбОТіб еОекОпОюмьУя б гСвСбСТі. ЯзсС бзОеОкФ гСзФйПкмОоію кП 
СлФаиізСбОкС Ф еОвОиькСгСУмФлкжХ бжгОккяХ, її зСлії лСбжккі гСгОбОмжУя лСУмОпОиькжзСй 
гС лТжйіТкжзО гСвСбСТФ лСзФлоя кО РСвС бжйСвФ. 

3. К ТОеі бігУФмкСУмі б гСвСбСТі ФйСб сСгС язСУмі мСбОТіб СУмОккя бжекОпОємьУя 
біглСбігкС гС йПмж гСвСбСТФ ОаС гС ебжпОРкСвС Тібкя язСУмі гия лТПгйПмО гСвСбСТФ пж 
еОвОиькжХ зТжмПТіїб язСУмі. 

4. ЙСУмОпОиькжз лСбжкПк еОУбігпжмж язіУмь мСбОТіб, сС лСУмОбияюмьУя, кОиПдкжй 
мСбОТСУФлТСбігкжй гСзФйПкмСй, язжР кОгУжиОємьУя ТОеСй е мСбОТСй, язсС ікрП кП 
лПТПгаОпПкС б гСвСбСТі. 

5. К ТОеі лСУмОбзж мСбОТіб аіиьр кжеьзСї язСУмі, кід бжйОвОємьУя УмОкгОТмСй, 
мПХкіпкжйж ФйСбОйж (Ф ТОеі кОябкСУмі) пж еТОезСй (ПмОиСкСй), лСзФлПоь йОє лТОбС 
бігйСбжмжУя біг лТжРкяммя і СлиОмж мСбОТіб, О язсС мСбОТж ФдП СлиОпПкі лСзФлоПй, - 
бжйОвОмж лСбПТкПккя УлиОпПкСї УФйж. 

6. К ТОеі язсС кПгСиізж лСУмОбиПкжХ мСбОТіб йСдФмь аФмж ФУФкПкі аПе лСбПТкПккя їХ 
лСУмОпОиькжзФ, лСзФлПоь йОє лТОбС бжйОвОмж біг лСУмОпОиькжзО ФУФкПккя кПгСиізіб Ф 
йіУоПекОХСгдПккі мСбОТіб ОаС ФУФкФмж їХ УбСїйж еОУСаОйж еО ТОХФкСз лСУмОпОиькжзО. 

7. ЯзсС лСУмОбиПкі мСбОТж біглСбігОюмь УмОкгОТмОй ОаС мПХкіпкжй ФйСбОй (Ф ТОеі 
кОябкСУмі), ОиП бжябиямьУя аіиьр кжеьзСвС УСТмФ, кід аФиС еФйСбиПкС, лСзФлПоь йОє лТОбС 
лТжРкямж мСбОТж е СлиОмСю еО оікСю, бУмОкСбиПкСю гия мСбОТіб біглСбігкСвС УСТмФ, ОаС 
бігйСбжмжУя біг лТжРкяммя і СлиОмж лСУмОбиПкжХ мСбОТіб. 

8. К ТОеі язсС лСзФлПоь (СгПТдФбОп) бігйСбжбУя біг лТжРкяммя мСбОТіб, язі кП 
біглСбігОюмь еО язіУмю УмОкгОТмОй, мПХкіпкжй ФйСбОй (Ф ТОеі кОябкСУмі), еТОезОй 
(ПмОиСкОй) ОаС ФйСбОй гСвСбСТФ, лСУмОпОиькжз (бжТСакжз) еСаСб'яеОкжР ТСелСТягжмжУя 
мСбОТОйж Ф гПУямжгПккжР УмТСз, О сСгС мСбОТіб, язі рбжгзС лУФюмьУя, - лТСмявСй 24 вСгжк 
е йСйПкмФ СгПТдОккя лСбігСйиПккя лСзФлоя (СгПТдФбОпО) лТС бігйСбФ біг мСбОТіб. ЯзсС 
лСУмОпОиькжз (бжТСакжз) Ф еОекОпПкжР УмТСз кП ТСелСТягжмьУя мСбОТОйж, лСзФлПоь 
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(СгПТдФбОп) йОє лТОбС ТПОиіеФбОмж їХ кО йіУоі ОаС лСбПТкФмж бжТСакжзСбі. МСбОТж, сС 
рбжгзС лУФюмьУя, лігиявОюмь б ФУіХ бжлОгзОХ ТПОиіеОоії кО йіУоі. 

Стаття 269. Гарантії якості товарів. Претензії у зв'язку з недоліками 
поставлених товарів 

1. ЛмТСзж і лСТягСз бУмОкСбиПккя лСзФлоПй кПгСиізіб лСУмОбиПкжХ РСйФ мСбОТіб, язі 
кП йСвиж аФмж бжябиПкі лТж ебжпОРкСйФ їХ лТжРйОккі, і лТПг'ябиПккя лСУмОпОиькжзСбі 
лТПмПкеіР Ф еб'яезФ е кПгСиізОйж лСУмОбиПкжХ мСбОТіб бжекОпОюмьУя еОзСкСгОбУмбСй 
біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ. 

2. ЛмОкгОТмОйж, мПХкіпкжйж ФйСбОйж (Ф ТОеі кОябкСУмі) ОаС гСвСбСТСй сСгС мСбОТіб, 
лТжекОпПкжХ гия мТжбОиСвС зСТжУмФбОккя пж еаПТівОккя, йСдФмь лПТПгаОпОмжУя аіиьр 
мТжбОиі УмТСзж гия бУмОкСбиПккя лСзФлоПй Ф кОиПдкСйФ лСТягзФ еОекОпПкжХ кПгСиізіб 
(вОТОкміРкі УмТСзж). ЛмСТСкж йСдФмь лСвСгжмж б гСвСбСТі вОТОкміРкі УмТСзж аіиьр мТжбОиі 
лСТібкякС е лПТПгаОпПкжйж УмОкгОТмОйж ОаС мПХкіпкжйж ФйСбОйж (Ф ТОеі кОябкСУмі). 

3. ГОТОкміРкжР УмТСз ПзУлиФОмОоії СапжУиюємьУя біг гкя ббПгПккя бжТСаФ б 
ПзУлиФОмОоію, ОиП кП ліекірП СгкСвС ТСзФ е гкя СгПТдОккя бжТСаФ лСзФлоПй (УлСджбОпПй), 
О сСгС бжТСаіб кОТСгкСвС УлСджбОккя, язі ТПОиіеФюмьУя пПТПе ТСегТіакФ мСТвібию, - е гкя 
ТСегТіакСвС лТСгОдФ ТПпі, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС УмОкгОТмОйж, мПХкіпкжйж ФйСбОйж (Ф 
ТОеі кОябкСУмі) ОаС гСвСбСТСй. 

4. ГОТОкміРкжР УмТСз лТжгОмкСУмі мО еаПТівОккя мСбОТіб СапжУиюємьУя біг гкя 
бжвСмСбиПккя мСбОТФ. 

5. ЙСУмОпОиькжз (бжТСакжз) вОТОкмФє язіУмь мСбОТіб Ф оіиСйФ. ГОТОкміРкжР УмТСз кО 
зСйлиПзмФюпі бжТСаж і УзиОгСбі пОУмжкж ббОдОємьУя Тібкжй вОТОкміРкСйФ УмТСзФ кО 
СУкСбкжР бжТіа, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС гСвСбСТСй ОаС УмОкгОТмОйж, мПХкіпкжйж 
ФйСбОйж (Ф ТОеі кОябкСУмі) кО СУкСбкжР бжТіа. 

6. ЙСУмОпОиькжз (бжТСакжз) еСаСб'яеОкжР еО УбіР ТОХФкСз ФУФкФмж гПнПзмж бжТСаФ, 
бжябиПкі лТСмявСй вОТОкміРкСвС УмТСзФ, ОаС еОйікжмж мСбОТж, язсС кП гСбПгП, сС гПнПзмж 
бжкжзиж бкОУиігСз лСТФрПккя лСзФлоПй (УлСджбОпПй) лТОбжи ПзУлиФОмОоії ОаС еаПТівОккя 
бжТСаФ. К ТОеі ФУФкПккя гПнПзміб Ф бжТСаі, кО язжР бУмОкСбиПкС вОТОкміРкжР УмТСз 
ПзУлиФОмОоії, оПР УмТСз лТСгСбдФємьУя кО пОУ, лТСмявСй язСвС бік кП бжзСТжУмСбФбОбУя 
пПТПе гПнПзм, О лТж еОйікі бжТСаФ вОТОкміРкжР УмТСз СапжУиюємьУя еОкСбС біг гкя еОйікж. 

7. К ТОеі лСУмОбзж мСбОТіб кПкОиПдкСї язСУмі лСзФлПоь (СгПТдФбОп) йОє лТОбС 
УмявкФмж е бжвСмСбиюбОпО (лСУмОпОиькжзО) рмТОн Ф ТСейіТі, лПТПгаОпПкСйФ УмОммПю 231 
оьСвС КСгПзУФ, язсС ікржР ТСейіТ кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй ОаС гСвСбСТСй. 

8. ЙСеСбж, сС бжлижбОюмь е лСУмОбзж мСбОТіб кПкОиПдкСї язСУмі, йСдФмь аФмж 
лТПг'ябиПкі лТСмявСй рПУмж йіУяоіб е гкя бУмОкСбиПккя лСзФлоПй Ф кОиПдкСйФ лСТягзФ 
кПгСиізіб лСУмОбиПкжХ РСйФ мСбОТіб. 

Стаття 270. Комплектність товарів, що поставляються 
1. МСбОТж лСбжккі лСУмОбиямжУя зСйлиПзмкС біглСбігкС гС бжйСв УмОкгОТміб, 

мПХкіпкжХ ФйСб (Ф ТОеі кОябкСУмі) ОаС лТПРУзФТОкміб. ДСвСбСТСй йСдП аФмж лПТПгаОпПкС 
лСУмОбзФ е гСгОмзСбжйж гС зСйлиПзмФ бжТСаОйж (пОУмжкОйж) ОаС аПе СзТПйжХ, кП 
лСмТіакжХ лСзФлоПбі бжТСаіб (пОУмжк), сС бХСгямь гС зСйлиПзмФ. 

2. ЯзсС зСйлиПзмкіУмь кП бжекОпПкС УмОкгОТмОйж, мПХкіпкжйж ФйСбОйж (Ф ТОеі 
кОябкСУмі) ОаС лТПРУзФТОкмОйж, бСкО б кПСаХігкжХ бжлОгзОХ йСдП бжекОпОмжУя гСвСбСТСй. 

3. К ТОеі лСУмОбзж кПзСйлиПзмкжХ бжТСаіб лСУмОпОиькжз (бжТСакжз) еСаСб'яеОкжР кО 
бжйСвФ лСзФлоя (СгПТдФбОпО) гСФзСйлиПзмФбОмж їХ Ф гбОгоямжгПккжР УмТСз ліУия 
СгПТдОккя бжйСвж ОаС еОйікжмж зСйлиПзмкжйж бжТСаОйж Ф мСР дП УмТСз, язсС УмСТСкОйж 
кП лСвСгдПкС ікржР УмТСз. ЗОгОиі гС ФзСйлиПзмФбОккя бжТСаФ ОаС РСвС еОйікж лСзФлПоь 
(СгПТдФбОп) йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг РСвС СлиОмж, О язсС мСбОТ ФдП СлиОпПкжР, 
бжйОвОмж б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ лСбПТкПккя УлиОпПкжХ УФй. К ТОеі язсС лСУмОпОиькжз 
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(бжТСакжз) Ф бУмОкСбиПкжР УмТСз кП ФзСйлиПзмФє бжТіа ОаС кП еОйікжмь РСвС зСйлиПзмкжй, 
лСзФлПоь йОє лТОбС бігйСбжмжУя біг мСбОТФ. 

4. ЙТжРкяммя лСзФлоПй кПзСйлиПзмкжХ бжТСаіб кП ебіиькяє лСУмОпОиькжзО 
(бжТСакжзО) біг біглСбігОиькСУмі. 

Стаття 271. Положення про поставки і Особливі умови поставок 
1. КОаікПм ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС бжйСв оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ еОзСкіб 

еОмбПТгдФє ЙСиСдПккя лТС лСУмОбзж лТСгФзоії бжТСакжпС-мПХкіпкСвС лТжекОпПккя мО 
лСУмОбзж бжТСаіб кОТСгкСвС УлСджбОккя, О мОзСд ИУСаижбі ФйСбж лСУмОбзж СзТПйжХ бжгіб 
мСбОТіб. 

§ 2. Колнраинапія сійьсьиогосмодарсьиої мродтипії 

Стаття 272. Договір контрактації сільськогосподарської продукції 
1. ДПТдОбкО еОзФлзО УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії егіРУкюємьУя еО гСвСбСТОйж 

зСкмТОзмОоії, язі ФзиОгОюмьУя кО СУкСбі гПТдОбкжХ еОйСбиПкь кО лСУмОбзФ гПТдОбі 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії. 

2. ЗО гСвСбСТСй зСкмТОзмОоії бжТСакжз УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії (гОиі - 
бжТСакжз) еСаСб'яеФємьУя лПТПгОмж еОвСмібПиькСйФ (еОзФлібПиькСйФ) ОаС лПТПТСакСйФ 
ліглТжєйУмбФ пж СТвОкіеОоії (гОиі - зСкмТОзмОкмФ) бжТСаиПкФ кжй лТСгФзоію Ф УмТСзж, 
зіиьзСУмі, ОУСТмжйПкмі, сС лПТПгаОпПкі гСвСбСТСй, О зСкмТОзмОкм еСаСб'яеФємьУя УлТжямж 
бжТСакжзСбі Ф бжТСакжомбі еОекОпПкСї лТСгФзоії, лТжРкямж і СлиОмжмж її. 

3. К гСвСбСТОХ зСкмТОзмОоії лСбжккі лПТПгаОпОмжУя: 
 бжгж лТСгФзоії (ОУСТмжйПкм), вТОкжпкС гСлФУмжйжР бйіУм Ф лТСгФзоії рзігижбжХ 

ТПпСбжк; 
 зіиьзіУмь лТСгФзоії, язФ зСкмТОзмОкм лТжРйОє аПелСУПТПгкьС Ф бжТСакжзО; 

 оікО еО Сгжкжою, еОвОиькО УФйО гСвСбСТФ, лСТягСз і ФйСбж гСУмОбзж, УмТСзж 
егОбОккя-лТжРйОккя лТСгФзоії; 

 СаСб'яезж зСкмТОзмОкмО сСгС лСгОккя гСлСйСвж б СТвОкіеОоії бжТСакжомбО 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії мО її мТОкУлСТмФбОккя кО лТжРйОиькі лФкзмж і 
ліглТжєйУмбО; 

 беОєйкО йОРкСбО біглСбігОиькіУмь УмСТік Ф ТОеі кПбжзСкОккя кжйж ФйСб 
гСвСбСТФ; 

 ікрі ФйСбж, лПТПгаОпПкі МжлСбжй гСвСбСТСй зСкмТОзмОоії 
УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії, еОмбПТгдПкжй Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

Стаття 273. Особливості виконання договорів контрактації 
1. ВжТСакжз лСбжкПк кП ліекір яз еО л'ямкОгоямь гкіб гС лСпОмзФ еОвСмібиі лТСгФзоії 

лСбігСйжмж зСкмТОзмОкмО лТС зіиьзіУмь і УмТСзж егОпі УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії, сС 
лТСлСкФємьУя гС лТСгОдФ, мО лСвСгжмж зОиПкгОТкжР вТОніз її егОпі. 

2. КСкмТОзмОкм еСаСб'яеОкжР лТжРкямж біг бжТСакжзО бУю лТПг'ябиПкФ кжй 
лТСгФзоію кО ФйСбОХ, лПТПгаОпПкжХ Ф гСвСбСТі. ЗПУмОкгОТмкФ лТСгФзоію, язО рбжгзС 
лУФємьУя, лТжгОмкФ гия бжзСТжУмОккя Ф УбідСйФ ОаС лПТПТСаиПкСйФ бжвиягі, мО УмОкгОТмкФ 
лТСгФзоію, язО рбжгзС лУФємьУя, сС егОємьУя лСкОг СаУявж, лПТПгаОпПкі гСвСбСТСй, 
зСкмТОзмОкм лТжРйОє еО оікОйж і кО ФйСбОХ, сС лСвСгдПкі УмСТСкОйж. 

3. К гСвСбСТі зСкмТОзмОоії йСдФмь лПТПгаОпОмжУя СаУявж УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї 
лТСгФзоії, лТжРйОккя язСї зСкмТОзмОкм егіРУкює аПелСУПТПгкьС Ф бжТСакжзО, мО лТСгФзоії, 
язО гСУмОбияємьУя аПелСУПТПгкьС бжТСакжзСй мСТвСбПиькжй ліглТжєйУмбОй. КПрмО 
лТСгФзоії лТжРйОємьУя зСкмТОзмОкмСй кО бжекОпПкжХ гСвСбСТСй лТжРйОиькжХ лФкзмОХ, 
ТСемОрСбОкжХ Ф йПдОХ ОгйікіУмТОмжбкСвС ТОРСкФ еО йіУоПекОХСгдПккяй бжТСакжзО. 
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4. ЗОаПелПпПккя бжТСакжзіб мОТСю мО кПСаХігкжйж йОмПТіОиОйж гия лОзФбОккя 
лТСгФзоії егіРУкюємьУя Ф зіиьзСУмі, лСТягзФ мО УмТСзж, лПТПгаОпПкі гСвСбСТСй. 

5. Ікрі СУСаижбСУмі бжзСкОккя гСвСбСТіб зСкмТОзмОоії бУмОкСбиююмьУя ЙСиСдПккяй 
лТС зСкмТОзмОоію УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії, язП еОмбПТгдФємьУя КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж. 

Стаття 274. Відповідальність за договором контрактації 
1. ЗО кПегОпФ УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії Ф УмТСзж, лПТПгаОпПкі гСвСбСТСй 

зСкмТОзмОоії, бжТСакжз УлиОпФє зСкмТОзмОкмФ кПФУмСРзФ б ТСейіТі, бУмОкСбиПкСйФ 
гСвСбСТСй, язсС ікржР ТСейіТ кП лПТПгаОпПкжР еОзСкСй. 

2. ЗО кПбжзСкОккя еСаСб'яеОккя сСгС лТжРйОккя УіиьУьзСвСУлСгОТУьзСї лТСгФзоії 
аПелСУПТПгкьС Ф бжТСакжзО, О мОзСд Ф ТОеі бігйСбж біг лТжРйОккя лТСгФзоії, лТПг'ябиПкСї 
бжТСакжзСй Ф УмТСзж і б лСТягзФ, сС лСвСгдПкі УмСТСкОйж, зСкмТОзмОкм УлиОпФє бжТСакжзФ 
рмТОн Ф ТСейіТі л'ямж бігУСмзіб бОТмСУмі кПлТжРкямСї лТСгФзоії, бТОХСбФюпж кОгаОбзж і 
екждзж, О мОзСд бігрзСгСбФє еОбгОкі бжТСакжзСбі еажмзж, О сСгС лТСгФзоії, язО рбжгзС 
лУФємьУя, - лСбкФ її бОТміУмь. 

3. К ТОеі язсС лТСгФзоію кП аФиС УбСєпОУкС лігвСмСбиПкС гС егОбОккя-лТжРйОккя і 
лТС оП кП аФиС лСлПТПгдПкС зСкмТОзмОкмО, бжТСакжз бігрзСгСбФє зСкмТОзмОкмФ еОбгОкі 
ожй еажмзж. 

4. К гСвСбСТі зСкмТОзмОоії йСдФмь аФмж лПТПгаОпПкі мОзСд ікрі УОкзоії еО 
кПбжзСкОккя ОаС кПкОиПдкП бжзСкОккя еСаСб'яеОкь біглСбігкС гС бжйСв оьСвС КСгПзУФ. 

§ 3. Елергомоснаралля 

Стаття 275. Договір енергопостачання 
1. ЗО гСвСбСТСй ПкПТвСлСУмОпОккя ПкПТвСлСУмОпОиькП ліглТжєйУмбС 

(ПкПТвСлСУмОпОиькжз) біглФУзОє ПиПзмТжпкФ ПкПТвію, лОТФ, вОТяпФ і лПТПвТімФ бСгФ (гОиі - 
ПкПТвію) УлСджбОпПбі (ОаСкПкмФ), язжР еСаСб'яеОкжР СлиОмжмж лТжРкямФ ПкПТвію мО 
гСмТжйФбОмжУя лПТПгаОпПкСвС гСвСбСТСй ТПджйФ її бжзСТжУмОккя, О мОзСд еОаПелПпжмж 
аПелПпкФ ПзУлиФОмОоію ПкПТвПмжпкСвС СаиОгкОккя, сС кжй бжзСТжУмСбФємьУя. 

ИзТПйжй бжгСй гСвСбСТФ ПкПТвСлСУмОпОккя є гСвСбіТ лСУмОпОккя ПиПзмТжпкСї 
ПкПТвії УлСджбОпФ. ИУСаижбСУмі лСУмОпОккя ПиПзмТжпкСї ПкПТвії УлСджбОпОй мО бжйСвж гС 
гСвСбСТФ лСУмОпОккя ПиПзмТжпкСї ПкПТвії УлСджбОпФ бУмОкСбиююмьУя ЗОзСкСй КзТОїкж 
"ЙТС ТжкСз ПиПзмТжпкСї ПкПТвії". 

2. ВіглФУз ПкПТвії аПе СнСТйиПккя гСвСбСТФ ПкПТвСлСУмОпОккя кП гСлФУзОємьУя. 
3. ЙТПгйПмСй гСвСбСТФ ПкПТвСлСУмОпОккя є СзТПйі бжгж ПкПТвії е кОРйПкФбОккяй, 

лПТПгаОпПкжй кСТйОмжбкС-лТОбСбжй ОзмСй. 
4. Часнзлт ренвернт взийюрело 
5. ДкПТвСлСУмОпОиькі ліглТжєйУмбО ікржХ, зТій гПТдОбкСї і зСйФкОиькСї, нСТй 

биОУкСУмі йСдФмь аТОмж ФпОУмь Ф еОаПелПпПккі ПкПТвією аФгь-язжХ УлСджбОпіб, Ф мСйФ пжУиі 
пПТПе гПТдОбкФ (зСйФкОиькФ) ПкПТвСйПТПдФ, кО ФйСбОХ, бжекОпПкжХ біглСбігкжйж 
гСвСбСТОйж. 

Стаття 276. Кількість і якість енергії. Строки, ціни та порядок розрахунків за 
договором енергопостачання 

1. ЗОвОиькО зіиьзіУмь ПкПТвії, сС біглФУзОємьУя, бжекОпОємьУя еО лСвСгдПккяй УмСТік. 
К ТОеі язсС ПкПТвія бжгіияємьУя б ТОХФкСз еОйСбиПккя кО лТіСТжмПмкі гПТдОбкі лСмТПаж 
(иійімФ), ПкПТвСлСУмОпОиькжз кП йОє лТОбО ейПкрФбОмж ОаСкПкмФ оПР иійім аПе РСвС евСгж. 

2. ЙТСлСежоії ОаСкПкмО сСгС зіиьзСУмі мО бжгіб ПкПТвії, УмТСзіб її біглФУзФ є 
лТіСТжмПмкжйж еО кОябкСУмі бжТСакжпжХ йСдижбСУмПР Ф ПкПТвСлСУмОпОиькжзО. 

3. ЙСзОекжзж язСУмі ПкПТвії ФевСгдФюмьУя УмСТСкОйж рияХСй лСвСгдПккя лПТПиізФ 
(бПижпжкж) лСзОекжзіб, лігмТжйОккя язжХ є СаСб'яезСй гия УмСТік гСвСбСТФ. 
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4. ЛмТСзж лСУмОпОккя ПкПТвії бУмОкСбиююмьУя УмСТСкОйж Ф гСвСбСТі бжХСгяпж, яз 
лТОбжиС, е кПСаХігкСУмі еОаПелПпПккя її ТжмйіпкСвС мО аПелПТПаіРкСвС кОгХСгдПккя 
ОаСкПкмФ. ИУкСбкжй СаиізСбжй лПТіСгСй ПкПТвСлСУмОпОккя є гПзОгО, е зСТжвФбОккяй 
СаУявіб лТСмявСй гСаж. ЛмСТСкж йСдФмь лСвСгдФбОмж лСУмОпОккя ПкПТвії лТСмявСй гСаж еО 
вСгжкОйж, О мОзСд пОУ і мТжбОиіУмь йОзУжйОиькжХ мО йікійОиькжХ кОбОкмОдПкь. 

5. КіиьзіУмь ПкПТвії, кПгССгПТдОкСї Ф лСлПТПгкі лПТіСгж е бжкж ПкПТвСлСУмОпОиькжзО, 
лігиявОє лСлСбкПккю кО бжйСвФ ОаСкПкмО. ЯзсС ПкПТвію кП бжаТОкС ОаСкПкмСй ОаС 
кПгССгПТдОкС кжй гия СаівТібОккя Ф еб'яезФ еі УлТжямижбжйж лСвСгкжйж ФйСбОйж, 
лСлСбкПккя кПгССгПТдОкСї ПкПТвії егіРУкюємьУя еО лСвСгдПккяй УмСТік. 

6. КСеТОХФкзж еО гСвСбСТОйж ПкПТвСлСУмОпОккя егіРУкююмьУя кО лігУмОбі оік 
(мОТжніб), бУмОкСбиПкжХ/бжекОпПкжХ біглСбігкС гС бжйСв еОзСкФ. 

7. ИлиОмО ПкПТвії, сС біглФУзОємьУя, егіРУкюємьУя біглСбігкС гС ФйСб гСвСбСТФ. 
ДСвСбіТ йСдП лПТПгаОпОмж лСлПТПгкю СлиОмФ, лиОкСбі лиОмПді е кОУмФлкжй лПТПТОХФкзСй 
ОаС СлиОмФ, сС лТСбСгжмьУя еО бОТміУмь лТжРкямжХ ТПУФТУіб. 

8. К ТОеі язсС ОаСкПкм йОє биОУкП ПкПТвСгдПТПиС і біглФУзОє ПкПТвію б йПТПді 
ПкПТвСлСУмОпОиькжзО, гСлФУзОюмьУя ТСеТОХФкзж еО УОиьгС беОєйкС СгПТдОкСї ПкПТвії. 

9. ИУСаижбСУмі бжекОпПккя зіиьзСУмі (СаУявіб), язСУмі, УмТСзіб, оікж мО лСТягзФ 
ТСеТОХФкзіб еО гСвСбСТСй лСУмОпОккя ПиПзмТжпкСї ПкПТвії УлСджбОпФ бУмОкСбиююмьУя 
ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС ТжкСз ПиПзмТжпкСї ПкПТвії". 

Снання 277. Взийюрела. 

§ 4. Біреова норгівйя 

Стаття 278. Товарні ринки 
1. ИТвОкіеОоія мСТвібиі лТСгФзоією кО мСбОТкжХ ТжкзОХ (Ф мСйФ пжУиі лТОбжиО 

ТСеТОХФкзіб), зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй Ф УнПТі ПкПТвПмжзж, 
ТПвФиюємьУя еОзСкОйж КзТОїкж "ЙТС Тжкзж зОлімОиФ мО СТвОкіеСбОкі мСбОТкі Тжкзж" мО "ЙТС 
мСбОТкі аіТді". 

2. ЙТОбСбі ФйСбж СТвОкіеОоії мО егіРУкПккя зФлібиі-лТСгОдФ ПиПзмТжпкСї ПкПТвії, Ф 
мСйФ пжУиі лТСбПгПккя ТСеТОХФкзіб, бУмОкСбиююмьУя ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС ТжкСз 
ПиПзмТжпкСї ПкПТвії". 

ЙТОбСбі ФйСбж СТвОкіеОоії мО егіРУкПккя зФлібиі-лТСгОдФ лТжТСгкСвС вОеФ, Ф мСйФ 
пжУиі лТСбПгПккя ТСеТОХФкзіб, бУмОкСбиююмьУя ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС ТжкСз лТжТСгкСвС 
вОеФ". 

Снання 279. Взийюрела. 
Снання 280. Взийюрела. 
Снання 281. Взийюрела. 
Снання 282. Взийюрела. 

§ 5. Орелда кайла на йіжзлг 

Стаття 283. Оренда майна у сфері господарювання 
1. ЗО гСвСбСТСй СТПкгж СгкО УмСТСкО (СТПкгСгОбПоь) лПТПгОє гТФвіР УмСТСкі 

(СТПкгОТПбі) еО лиОмФ кО лПбкжР УмТСз Ф бСиСгіккя мО зСТжУмФбОккя йОРкС гия егіРУкПккя 
вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі. 

2. ЗО гСвСбСТСй СТПкгж лПТПгОємьУя ікгжбігФОиькС бжекОпПкП йОРкС бжТСакжпС-
мПХкіпкСвС лТжекОпПккя (ОаС єгжкжР йОРкСбжР зСйлиПзУ), сС кП бмТОпОє Ф лТСоПУі 
бжзСТжУмОккя УбСєї УлСджбпСї язСУмі (кПУлСджбкО Тіп). 

3. Иа'єзмСй СТПкгж йСдФмь аФмж: 
гПТдОбкі мО зСйФкОиькі ліглТжєйУмбО ОаС їХ УмТФзмФТкі лігТСегіиж яз єгжкі йОРкСбі 

зСйлиПзУж, мСамС вСУлСгОТУьзі Са'єзмж іе еОбПТрПкжй ожзиСй бжТСакжомбО лТСгФзоії 



ГОеПмО "ВУП лТС аФХвОимПТУьзжР Саиіз" 124 gazeta.vobu.ua 
 

(ТСаім, лСУиФв), бігСзТПйиПкСю еПйПиькСю гіиякзСю, кО язіР ТСейісПкжР Са'єзм, мО 
ОбмСкСйкжйж ікдПкПТкжйж зСйФкізОоіяйж і УжУмПйСю ПкПТвСлСУмОпОккя; 

кПТФХСйП йОРкС (аФгібиі, УлСТФгж, лТжйісПккя); 
ікрП СзТПйП ікгжбігФОиькС бжекОпПкП йОРкС бжТСакжпС-мПХкіпкСвС лТжекОпПккя, сС 

кОиПджмь УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя. 
4. ИТПкгО УмТФзмФТкжХ лігТСегіиіб гПТдОбкжХ мО зСйФкОиькжХ ліглТжєйУмб кП 

лСбжккО лСТФрФбОмж бжТСакжпС-вСУлСгОТУьзФ оіиіУкіУмь, мПХкСиСвіпкФ єгкіУмь гОкСвС 
ліглТжєйУмбО. 

5. ЗОзСкСй йСдП аФмж бУмОкСбиПкС лПТПиіз гПТдОбкжХ мО зСйФкОиькжХ ліглТжєйУмб, 
єгжкі йОРкСбі зСйлиПзУж язжХ кП йСдФмь аФмж Са'єзмСй СТПкгж. 

6. ДС бігкСУжк СТПкгж еОУмСУСбФюмьУя біглСбігкі лСиСдПккя МжбіиькСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй. 

Стаття 284. Умови договору оренди 
1. ІУмСмкжйж ФйСбОйж гСвСбСТФ СТПкгж є: Са'єзм СТПкгж (УзиОг і бОТміУмь йОРкО е 

ФТОХФбОккяй її ікгПзУОоії); УмТСз, кО язжР ФзиОгОємьУя гСвСбіТ СТПкгж; СТПкгкО лиОмО е 
ФТОХФбОккяй її ікгПзУОоії; лСТягСз бжзСТжУмОккя ОйСТмжеОоіРкжХ бігТОХФбОкь; бігкСбиПккя 
СТПкгСбОкСвС йОРкО мО ФйСбж РСвС лСбПТкПккя ОаС бжзФлФ. 

2. ИоікзО Са'єзмО СТПкгж егіРУкюємьУя еО бігкСбкСю бОТміУмю, зТій Са'єзміб СТПкгж 
гПТдОбкСї мО зСйФкОиькСї биОУкСУмі, СоікзО язжХ егіРУкюємьУя еО йПмСгжзСю, 
еОмбПТгдПкСю КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж. КйСбж гСвСбСТФ СТПкгж еаПТівОюмь УбСю УжиФ 
кО бПУь УмТСз гії гСвСбСТФ, О мОзСд Ф ТОеі язсС ліУия РСвС ФзиОгПккя еОзСкСгОбУмбСй 
бУмОкСбиПкС лТОбжиО, сС лСвіТрФюмь УмОкСбжсП СТПкгОТя. 

3. КПСТвОкіеОоія СТПкгСгОбоя кП є лігУмОбСю гия ейікж ФйСб ОаС ТСеіТбОккя 
гСвСбСТФ СТПкгж. 

4. ЛмТСз гСвСбСТФ СТПкгж бжекОпОємьУя еО лСвСгдПккяй УмСТік. К ТОеі бігУФмкСУмі 
еОябж Сгкієї іе УмСТік лТС лТжлжкПккя ОаС ейікФ ФйСб гСвСбСТФ СТПкгж лТСмявСй СгкСвС 
йіУяоя ліУия еОзікпПккя УмТСзФ гії гСвСбСТФ бік ббОдОємьУя лТСгСбдПкжй кО мОзжР УОйжР 
УмТСз і кО мжХ УОйжХ ФйСбОХ, язі аФиж лПТПгаОпПкі гСвСбСТСй. 

Стаття 285. Основні права та обов'язки орендаря 
1. ИТПкгОТ йОє лПТПбОдкП лТОбС лПТПг ікржйж УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя кО 

лТСгСбдПккя УмТСзФ гії гСвСбСТФ СТПкгж. 
2. ИТПкгОТ йСдП аФмж еСаСб'яеОкжР бжзСТжУмСбФбОмж Са'єзм СТПкгж еО оіиьСбжй 

лТжекОпПккяй біглСбігкС гС лТСніию бжТСакжпСї гіяиькСУмі ліглТжєйУмбО, йОРкС язСвС 
лПТПгОкС б СТПкгФ. 

3. ИТПкгОТ еСаСб'яеОкжР аПТПвмж СТПкгСбОкП йОРкС біглСбігкС гС ФйСб гСвСбСТФ, 
еОлСаівОюпж РСвС лУФбОккю ОаС лСрзСгдПккю, мО УбСєпОУкС і б лСбкСйФ СаУяеі УлиОпФбОмж 
СТПкгкФ лиОмФ. 

4. ИТПкгОТ бігрзСгСбФє СТПкгСгОбою бОТміУмь СТПкгСбОкСвС йОРкО Ф ТОеі 
бігпФдПккя оьСвС йОРкО ОаС РСвС екжсПккя пж лУФбОккя е бжкж СТПкгОТя. 

Стаття 286. Орендна плата 
1. ИТПкгкО лиОмО - оП нізУСбОкжР лиОмід, язжР СТПкгОТ УлиОпФє СТПкгСгОбою 

кПеОиПдкС біг кОУиігзіб УбСєї вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі. КСейіТ СТПкгкСї лиОмж йСдП аФмж 
ейікПкжР еО лСвСгдПккяй УмСТік, О мОзСд б ікржХ бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ 
еОзСкСгОбУмбСй. 

2. ИТПкгОТ йОє лТОбС бжйОвОмж ейПкрПккя ТСейіТФ СТПкгкСї лиОмж, язсС пПТПе 
СаУмОбжкж, еО язі бік кП біглСбігОє, ейікжижУя лПТПгаОпПкі гСвСбСТСй ФйСбж 
вСУлСгОТюбОккя ОаС іУмСмкС лСвіТржбУя УмОк Са'єзмО СТПкгж. 
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3. ИТПкгкО лиОмО бУмОкСбиюємьУя Ф вТСрСбіР нСТйі. ЗОиПдкС біг УлПожнізж 
бжТСакжпСї гіяиькСУмі СТПкгОТя СТПкгкО лиОмО еО евСгСю УмСТік йСдП бУмОкСбиюбОмжУя б 
кОмФТОиькіР ОаС вТСрСбС-кОмФТОиькіР нСТйі. 

4. ЛмТСзж бкПУПккя СТПкгкСї лиОмж бжекОпОюмьУя б гСвСбСТі. 

Стаття 287. Оренда державного та комунального майна 
1. ИТПкгСгОбояйж сСгС гПТдОбкСвС мО зСйФкОиькСвС йОРкО є: 
1) ЛСкг гПТдОбкСвС йОРкО КзТОїкж, РСвС ТПвіСкОиькі біггіиПккя - сСгС єгжкжХ 

йОРкСбжХ зСйлиПзУіб ліглТжєйУмб, їХ УмТФзмФТкжХ лігТСегіиіб мО кПТФХСйСвС йОРкО, язП є 
гПТдОбкСю биОУкіУмю, О мОзСд ікрСвС йОРкО Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй; 

2) СТвОкж, ФлСбкСбОдПкі ВПТХСбкСю КОгСю АбмСкСйкСї КПУлФаиізж КТжй ОаС 
йіУоПбжйж ТОгОйж ФлТОбиямж йОРкСй, - біглСбігкС сСгС йОРкО, язП кОиПджмь АбмСкСйкіР 
КПУлФаиіоі КТжй ОаС є Ф зСйФкОиькіР биОУкСУмі; 

3) гПТдОбкі (зСйФкОиькі) ліглТжєйУмбО, ФУмОкСбж мО СТвОкіеОоії - сСгС кПТФХСйСвС 
йОРкО, еОвОиькО лиСсО язСвС кП лПТПбжсФє 200 збОгТОмкжХ йПмТіб кО СгкП ліглТжєйУмбС, 
ФУмОкСбФ, СТвОкіеОоію, мО ікрСвС СзТПйСвС ікгжбігФОиькС бжекОпПкСвС йОРкО, язсС ікрП кП 
лПТПгаОпПкС еОзСкСй; 

4) гПТдОбкП ліглТжєйУмбС іе еОаПелПпПккя нФкзоіСкФбОккя гжлиСйОмжпкжХ 
лТПгУмОбкжомб мО зСкУФиьУьзжХ ФУмОкСб ікСеПйкжХ гПТдОб, лТПгУмОбкжомб йідкОТСгкжХ 
йідФТягСбжХ СТвОкіеОоіР б КзТОїкі ДПТдОбкСвС ФлТОбиіккя УлТОбОйж - сСгС кПТФХСйСвС 
йОРкО мО ікрСвС СзТПйСвС ікгжбігФОиькС бжекОпПкСвС йОРкО оьСвС ліглТжєйУмбО. 

2. ИТвОкіеОоіРкі мО йОРкСбі бігкСУжкж, лСб'яеОкі е лПТПгОпПю б СТПкгФ єгжкжХ 
йОРкСбжХ зСйлиПзУіб гПТдОбкСвС УПзмСТО ПзСкСйізж, О мОзСд єгжкжХ йОРкСбжХ 
зСйлиПзУіб, сС є зСйФкОиькСю биОУкіУмю, ТПвФиююмьУя еОзСкСгОбУмбСй біглСбігкС гС 
оьСвС КСгПзУФ. 

3. ЖПмО і лТПгйПм вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, бжекОпПкі б ФУмОкСбпжХ гСзФйПкмОХ 
УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, язжР егіРУкює вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь кО аОеі СТПкгСбОкСвС 
йОРкО, кП йСдФмь УФлПТПпжмж ФйСбОй гСвСбСТФ СТПкгж. 

Стаття 288. Суборенда державного та комунального майна 
1. ИТПкгОТ йОє лТОбС лПТПгОмж СзТПйі Са'єзмж СТПкгж б УФаСТПкгФ, язсС ікрП кП 

лПТПгаОпПкС еОзСкСй ОаС гСвСбСТСй СТПкгж. 
2. ЙПТПгОпО б УФаСТПкгФ єгжкжХ йОРкСбжХ зСйлиПзУіб кП гСлФУзОємьУя. 

Стаття 289. Викуп (приватизація) об'єкта оренди 
1. ИТПкгОТ йОє лТОбС кО бжзФл Са'єзмО СТПкгж, язсС мОзП лТОбС лПТПгаОпПкС 

гСвСбСТСй СТПкгж. 
2. Часнзлт дртгт взийюрело. 
3. ИТПкгОТ йОє лТОбС Ф аФгь-язжР пОУ бігйСбжмжУя біг егіРУкПккя лПТПгаОпПкСвС б 

гСвСбСТі лТОбО кО бжзФл Са'єзмО СТПкгж. 
4. ЙТжбОмжеОоія єгжкжХ йОРкСбжХ зСйлиПзУіб кПТФХСйСвС мО ікрСвС СзТПйСвС 

ікгжбігФОиькС бжекОпПкСвС йОРкО, егОкжХ б СТПкгФ, егіРУкюємьУя Ф бжлОгзОХ і лСТягзФ, 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

Стаття 290. Виключена.  

Стаття 291. Припинення договору оренди 
1. ИгкСУмСТСккя бігйСбО біг гСвСбСТФ СТПкгж кП гСлФУзОємьУя. 
2. ДСвСбіТ СТПкгж лТжлжкяємьУя Ф ТОеі: 

 еОзікпПккя УмТСзФ, кО язжР РСвС аФиС ФзиОгПкС; 

 бжзФлФ (лТжбОмжеОоії) Са'єзмО СТПкгж; 

 иізбігОоії УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя - СТПкгОТя; 
 еОвжаПиі (екжсПккя) Са'єзмО СТПкгж. 
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3. ДСвСбіТ СТПкгж йСдП аФмж ТСеіТбОкжР еО евСгСю УмСТік. ЗО бжйСвФ Сгкієї іе УмСТік 
гСвСбіТ СТПкгж йСдП аФмж гСУмТСзСбС ТСеіТбОкжР е лігУмОб, лПТПгаОпПкжХ Мжбіиькжй 
зСгПзУСй КзТОїкж гия ТСеіТбОккя гСвСбСТФ кОРйФ, б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ УмОммПю 188 
оьСвС КСгПзУФ. 

4. ЙТОбСбі кОУиігзж лТжлжкПккя гСвСбСТФ СТПкгж бжекОпОюмьУя біглСбігкС гС ФйСб 
ТПвФиюбОккя гСвСбСТФ кОРйФ Мжбіиькжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

Стаття 292. Лізинг у сфері господарювання 
1. Йіежкв - оП вСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь, УлТяйСбОкО кО ікбПУмФбОккя биОУкжХ пж 

еОиФпПкжХ нікОкУСбжХ зСрміб, язО лСиявОє б кОгОккі еО гСвСбСТСй иіежквФ Сгкією 
УмСТСкСю (иіежквСгОбоПй) Ф бжзиюпкП бСиСгіккя мО зСТжУмФбОккя гТФвіР УмСТСкі 
(иіежквССгПТдФбОпФ) кО бжекОпПкжР УмТСз йОРкО, сС кОиПджмь иіежквСгОбою ОаС 
кОаФбОємьУя кжй Ф биОУкіУмь (вСУлСгОТУьзП бігОккя) еО гСТФпПккяй пж лСвСгдПккяй 
иіежквССгПТдФбОпО Ф біглСбігкСвС лСУмОпОиькжзО (лТСгОбоя) йОРкО, еО ФйСбж УлиОмж 
иіежквССгПТдФбОпПй лПТіСгжпкжХ иіежквСбжХ лиОмПдіб. 

2. ЗОиПдкС біг СУСаижбСУмПР егіРУкПккя иіежквСбжХ СлПТОоіР иіежкв йСдП аФмж гбСХ 
бжгіб - нікОкУСбжР пж СлПТОмжбкжР. ЗО нСТйСю егіРУкПккя иіежкв йСдП аФмж ебСТСмкжй, 
лОРСбжй, йідкОТСгкжй мСсС. 

3. Иа'єзмСй иіежквФ йСдП аФмж кПТФХСйП і ТФХСйП йОРкС, лТжекОпПкП гия 
бжзСТжУмОккя яз СУкСбкі еОУСаж, кП еОаСТСкПкП еОзСкСй гС біиькСвС СаівФ кО ТжкзФ і сСгС 
язСвС кПйОє СайПдПкь лТС лПТПгОпФ РСвС б иіежкв. 

4. ЖОРкС, еОекОпПкП б пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, язП є гПТдОбкСю (зСйФкОиькСю) 
биОУкіУмю, йСдП аФмж Са'єзмСй иіежквФ міиьзж еО лСвСгдПккяй е СТвОкСй, сС егіРУкює 
ФлТОбиіккя ожй йОРкСй, біглСбігкС гС еОзСкФ. 

5. ЗП йСдФмь аФмж Са'єзмОйж иіежквФ еПйПиькі гіиякзж, ікрі лТжТСгкі Са'єзмж, О мОзСд 
єгжкі йОРкСбі зСйлиПзУж гПТдОбкжХ (зСйФкОиькжХ) ліглТжєйУмб мО їХ УмТФзмФТкжХ 
лігТСегіиіб. 

6. ЙПТПХіг лТОбО биОУкСУмі кО Са'єзм иіежквФ гС ікрСї СУСаж кП є лігУмОбСю гия 
ТСеіТбОккя гСвСбСТФ иіежквФ. 

7. ЙТОбСбП ТПвФиюбОккя иіежквФ егіРУкюємьУя біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ мО ікржХ 
еОзСкіб. 

§ 6. Ілсі вздз госмодарсьио-норговейьлої діяйьлосні 

Стаття 293. Міна (бартер) у сфері господарювання 
1. ЗО гСвСбСТСй йікж (аОТмПТФ) зСдкО іе УмСТік еСаСб'яеФємьУя лПТПгОмж гТФвіР 

УмСТСкі Ф биОУкіУмь, лСбкП вСУлСгОТУьзП бігОккя пж СлПТОмжбкП ФлТОбиіккя лПбкжР мСбОТ б 
Сайік кО ікржР мСбОТ. 

2. ЛмСТСкО гСвСбСТФ ббОдОємьУя лТСгОбоПй мСвС мСбОТФ, язжР бСкО лПТПгОє б Сайік, і 
лСзФлоПй мСбОТФ, язжР бСкО СгПТдФє беОйік. 

3. ЗО лСвСгдПккяй УмСТік йСдижбО вТСрСбО гСлиОмО еО мСбОТ аіиьрСї бОТмСУмі, сС 
СайікюємьУя кО мСбОТ йПкрСї бОТмСУмі, язсС оП кП УФлПТПпжмь еОзСкСгОбУмбФ. 

4. ЗП йСдП аФмж Са'єзмСй йікж (аОТмПТФ) йОРкС, бігкПУПкП еОзСкСгОбУмбСй гС 
СУкСбкжХ нСкгіб, язП кОиПджмь гС гПТдОбкСї ОаС зСйФкОиькСї биОУкСУмі, Ф ТОеі язсС гТФвО 
УмСТСкО гСвСбСТФ йікж (аОТмПТФ) кП є біглСбігкС гПТдОбкжй пж зСйФкОиькжй 
ліглТжєйУмбСй. ЗОзСкСгОбУмбСй йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі мОзСд ікрі СУСаижбСУмі 
егіРУкПккя аОТмПТкжХ (мСбОТССайіккжХ) СлПТОоіР, лСб'яеОкжХ е лТжгаОккяй і 
бжзСТжУмОккяй СзТПйжХ бжгіб йОРкО, О мОзСд егіРУкПккя мОзжХ СлПТОоіР б СзТПйжХ вОиФеяХ 
вСУлСгОТюбОккя. 

5. ДС гСвСбСТФ йікж (аОТмПТФ) еОУмСУСбФюмьУя лТОбжиО, сС ТПвФиююмь гСвСбСТж 
зФлібиі-лТСгОдФ, лСУмОбзж, зСкмТОзмОоії, ПиПйПкмж язжХ йіУмямьУя б гСвСбСТі йікж (аОТмПТФ), 
язсС оП кП УФлПТПпжмь еОзСкСгОбУмбФ і біглСбігОє УФмі бігкСУжк УмСТік. 
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Стаття 294. Зберігання у товарному складі 
1. МСбОТкжй УзиОгСй бжекОємьУя СТвОкіеОоія, сС егіРУкює еаПТівОккя мСбОТіб мО 

кОгОє лСб'яеОкі іе еаПТівОккяй лСУиФвж кО еОУОгОХ ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі. 
2. МСбОТкжР УзиОг є УзиОгСй еОвОиькСвС зСТжУмФбОккя Ф ТОеі язсС іе еОзСкФ, ікржХ 

лТОбСбжХ Озміб ОаС бжгОкСвС УФа'єзмФ вСУлСгОТюбОккя гСебСиФ (иіоПкеії) бжлижбОє, сС бік 
еСаСб'яеОкжР лТжРйОмж кО еаПТівОккя мСбОТж біг аФгь-язСвС мСбОТСбСиСгіиьоя. 

3. ЗаПТівОккя Ф мСбОТкСйФ УзиОгі егіРУкюємьУя еО гСвСбСТСй УзиОгУьзСвС 
еаПТівОккя. 

4. ДС ТПвФиюбОккя бігкСУжк, сС бжлижбОюмь іе еаПТівОккя мСбОТіб еО гСвСбСТСй 
УзиОгУьзСвС еаПТівОккя, еОУмСУСбФюмьУя біглСбігкі лСиСдПккя МжбіиькСвС зСгПзУФ 
КзТОїкж. 

ГлОвО 31 
КИЖДКМІЕЗД ЙИЛДКДДЗИММВИ (АГДЗМЛЬКІ ВІДЗИЛИЗИ) К ЛЛДКІ 

ГИЛЙИДАКЮВАЗЗЯ 

Стаття 295. Агентська діяльність 
1. КСйПТоіРкП лСУПТПгкжомбС (ОвПкмУьзО гіяиькіУмь) є ліглТжєйкжоьзСю гіяиькіУмю, 

сС лСиявОє б кОгОккі зСйПТоіРкжй ОвПкмСй лСУиФв УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя лТж 
егіРУкПккі кжйж вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі рияХСй лСУПТПгкжомбО біг ійПкі, б ікмПТПУОХ, ліг 
зСкмТСиПй і еО ТОХФкСз УФа'єзмО, язСвС бік лТПгУмОбияє. 

2. КСйПТоіРкжй ОвПкмСй йСдП аФмж УФа'єзм вСУлСгОТюбОккя (вТСйОгякжк ОаС 
юТжгжпкО СУСаО), язжР еО лСбкСбОдПккяй, СУкСбОкжй кО ОвПкмУьзСйФ гСвСбСТі, егіРУкює 
зСйПТоіРкП лСУПТПгкжомбС. 

3. ЗП є зСйПТоіРкжйж ОвПкмОйж ліглТжєйоі, сС гіюмь ХСпО і б пФджХ ікмПТПУОХ, ОиП біг 
биОУкСвС ійПкі. 

4. КСйПТоіРкжР ОвПкм кП йСдП ФзиОгОмж ФвСгж біг ійПкі мСвС, зСвС бік лТПгУмОбияє, 
УмСУСбкС УПаП СУСажУмС. 

5. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж бУмОкСбиПкі СайПдПккя ОаС еОаСТСкО егіРУкПккя 
зСйПТоіРкСвС лСУПТПгкжомбО б СзТПйжХ вОиФеяХ вСУлСгОТюбОккя. 

Стаття 296. Підстави виникнення агентських відносин 
1. АвПкмУьзі бігкСУжкж бжкжзОюмь Ф ТОеі: 

 кОгОккя УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя кО лігУмОбі гСвСбСТФ лСбкСбОдПкь 
зСйПТоіРкСйФ ОвПкмСбі кО бпжкПккя біглСбігкжХ гіР; 

 УХбОиПккя УФа'єзмСй вСУлСгОТюбОккя, язСвС лТПгУмОбияє зСйПТоіРкжР ОвПкм, 
ФвСгж, ФзиОгПкСї б ікмПТПУОХ оьСвС УФа'єзмО ОвПкмСй аПе лСбкСбОдПккя кО її 
ФзиОгПккя ОаС е лПТПбжсПккяй кОгОкСвС РСйФ лСбкСбОдПккя. 

Стаття 297. Предмет агентського договору 
1. ЗО ОвПкмУьзжй гСвСбСТСй СгкО УмСТСкО (зСйПТоіРкжР ОвПкм) еСаСб'яеФємьУя 

кОгОмж лСУиФвж гТФвіР УмСТСкі (УФа'єзмФ, язСвС лТПгУмОбияє ОвПкм) б ФзиОгПккі ФвСг пж 
УлТжямж їХ ФзиОгПккю (кОгОккя нОзмжпкжХ лСУиФв) біг ійПкі оьСвС УФа'єзмО і еО РСвС 
ТОХФкСз. 

2. АвПкмУьзжР гСвСбіТ лСбжкПк бжекОпОмж УнПТФ, ХОТОзмПТ і лСТягСз бжзСкОккя 
зСйПТоіРкжй ОвПкмСй лСУПТПгкжоьзжХ лСУиФв, лТОбО мО СаСб'яезж УмСТік, ФйСбж і ТСейіТ 
бжкОвСТСгж зСйПТоіРкСйФ ОвПкмСбі, УмТСз гії гСвСбСТФ, УОкзоії Ф ТОеі лСТФрПккя УмСТСкОйж 
ФйСб гСвСбСТФ, ікрі кПСаХігкі ФйСбж, бжекОпПкі УмСТСкОйж. 

3. ДСвСбСТСй лСбжккО аФмж лПТПгаОпПкО ФйСбО сСгС мПТжмСТії, б йПдОХ язСї 
зСйПТоіРкжР ОвПкм егіРУкює гіяиькіУмь, бжекОпПкФ ФвСгСю УмСТік. К ТОеі язсС мПТжмСТію гії 
ОвПкмО б гСвСбСТі кП бжекОпПкС, ббОдОємьУя, сС ОвПкм гіє б йПдОХ мПТжмСТії КзТОїкж. 
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4. АвПкмУьзжР гСвСбіТ ФзиОгОємьУя б лжУьйСбіР нСТйі. К гСвСбСТі йОє аФмж 
бжекОпПкС нСТйФ лігмбПТгдПккя лСбкСбОдПкь (лТПгУмОбкжомбО) зСйПТоіРкСвС ОвПкмО. 

Стаття 298. Схвалення угоди, укладеної комерційним агентом без 
повноваження на її укладення або з перевищенням повноважень 

1. КСйПТоіРкжР ОвПкм лСбігСйияє УФа'єзмО, язСвС бік лТПгУмОбияє, лТС зСдкжР 
бжлОгСз РСвС лСУПТПгкжомбО б ФзиОгПккі ФвСг мО лТС зСдкФ ФзиОгПкФ кжй б ікмПТПУОХ оьСвС 
УФа'єзмО ФвСгФ. 

2. КвСгО, ФзиОгПкО біг ійПкі УФа'єзмО, язСвС лТПгУмОбияє зСйПТоіРкжР ОвПкм, аПе 
лСбкСбОдПккя кО її ФзиОгПккя ОаС е лПТПбжсПккяй кОгОкСвС РСйФ лСбкСбОдПккя, 
ббОдОємьУя УХбОиПкСю ожй УФа'єзмСй еО ФйСбж, язсС бік кП бігХжижмь лПТПг мТПмьСю 
СУСаСю гії зСйПТоіРкСвС ОвПкмО. ЗОУмФлкП УХбОиПккя ФвСгж УФа'єзмСй, язСвС лТПгУмОбияє 
ОвПкм, ТСажмь ФвСгФ гіРУкСю е гкя її ФзиОгПккя. 

Стаття 299. Немонопольні і монопольні агентські відносини 
1. ЛФа'єзм, язСвС лТПгУмОбияє зСйПТоіРкжР ОвПкм, йОє лТОбС гСбіТжмж зСйПТоіРкП 

лСУПТПгкжомбС мОзСд ікржй УФа'єзмОй, лСбігСйжбрж лТС оП ОвПкмО, О ОвПкм йОє лТОбС 
егіРУкюбОмж зСйПТоіРкП лСУПТПгкжомбС мОзСд гия ікржХ УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, язсС 
ікмПТПУж УФа'єзміб, язжХ лТПгУмОбияє зСйПТоіРкжР ОвПкм, кП є УФлПТПпижбжйж Ф лжмОккяХ, 
гия бжТірПккя язжХ еОлТСрПкжР оПР ОвПкм. 

2. К ТОеі йСкСлСиькжХ ОвПкмУьзжХ бігкСУжк зСйПТоіРкжР ОвПкм, сС лТПгУмОбияє 
УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, кП йОє лТОбО егіРУкюбОмж зСйПТоіРкП лСУПТПгкжомбС гия ікржХ 
УФа'єзміб Ф йПдОХ, лПТПгаОпПкжХ ОвПкмУьзжй гСвСбСТСй. 

Стаття 300. Передача прав комерційного агента 
1. КСйПТоіРкжР ОвПкм лСбжкПк СУСажУмС бжзСкОмж гії, кО язі бік ФлСбкСбОдПкжР 

УФа'єзмСй, язСвС бік лТПгУмОбияє. 
2. ЯзсС ОвПкмУьзжй гСвСбСТСй кП лПТПгаОпПкС ікрП, зСйПТоіРкжР ОвПкм кП йСдП 

лПТПгОбОмж кО УбіР ТСеУФг ікржй СУСаОй лТОб, язжйж бік бСиСгіє б ікмПТПУОХ мСвС, зСвС бік 
лТПгУмОбияє. 

Стаття 301. Взаєморозрахунки в агентських відносинах 
1. ВіглСбігкС гС ОвПкмУьзСвС гСвСбСТФ зСйПТоіРкжР ОвПкм СгПТдФє ОвПкмУьзФ 

бжкОвСТСгФ еО лСУПТПгкжоьзі СлПТОоії, сС егіРУкПкі кжй б ікмПТПУОХ УФа'єзмО, язСвС бік 
лТПгУмОбияє, Ф ТСейіТі, лПТПгаОпПкСйФ гСвСбСТСй. 

2. АвПкмУьзО бжкОвСТСгО бжлиОпФємьУя зСйПТоіРкСйФ ОвПкмФ ліУия СлиОмж мТПмьСю 
СУСаСю еО ФвСгСю, ФзиОгПкСю е РСвС лСУПТПгкжомбСй, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС 
гСвСбСТСй УмСТік. 

3. ЛмСТСкж йСдФмь лПТПгаОпжмж б гСвСбСТі, сС зСйПТоіРкСйФ ОвПкмФ УлиОпФємьУя 
гСгОмзСбО бжкОвСТСгО Ф ТОеі, язсС бік аПТП кО УПаП еСаСб'яеОккя вОТОкмФбОмж бжзСкОккя 
ФвСгж, ФзиОгПкСї кжй б ікмПТПУОХ УФа'єзмО, язСвС бік лТПгУмОбияє. 

4. ЛФа'єзм, язСвС лТПгУмОбияє зСйПТоіРкжР ОвПкм, ТСеТОХСбФє бжкОвСТСгФ, кО язФ йОє 
лТОбС зСйПТоіРкжР ОвПкм, біглСбігкС гС ТСейіТіб і УмТСзіб, лПТПгаОпПкжХ гСвСбСТСй УмСТік. 

5. КСйПТоіРкжР ОвПкм йОє лТОбС бжйОвОмж гия ТСеТОХФкзФ аФХвОимПТУьзжР бжмяв 
сСгС бУіХ ФвСг, еО язі РСйФ кОиПджмь ОвПкмУьзО бжкОвСТСгО. 

6. КйСбж бжлиОмж бжкОвСТСгж зСйПТоіРкСйФ ОвПкмФ еО ФвСгж, ФзиОгПкі ліУия 
еОзікпПккя гСвСбіТкжХ бігкСУжк, О мОзСд ікрі ФйСбж, сС УмСУФюмьУя ТСеТОХФкзіб УмСТік, 
бжекОпОюмьУя гСвСбСТСй. 

Стаття 302. Обов'язки щодо нерозголошення конфіденційної інформації в 
агентських відносинах 

1. КСйПТоіРкжР ОвПкм кП йОє лТОбО лПТПгОбОмж зСкнігПкоіРкФ ікнСТйОоію, СгПТдОкФ 
біг УФа'єзмО, язСвС бік лТПгУмОбияє, аПе евСгж оьСвС УФа'єзмО, бжзСТжУмСбФбОмж її Ф биОУкжХ 
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ікмПТПУОХ пж б ікмПТПУОХ ікржХ СУіа бУФлПТПп ікмПТПУОй УФа'єзмО, язСвС бік лТПгУмОбияє, яз 
лТж егіРУкПккі зСйПТоіРкжй ОвПкмСй УбСєї гіяиькСУмі б ікмПТПУОХ еОекОпПкСвС УФа'єзмО, мОз 
і ліУия лТжлжкПккя ОвПкмУьзжХ бігкСУжк е кжй. 

2. ЛмСТСкж ОвПкмУьзСвС гСвСбСТФ йСдФмь ФзиОУмж СзТПйФ ФвСгФ лТС еОХжУм 
зСкнігПкоіРкСї ікнСТйОоії УФа'єзмО, язСвС лТПгУмОбияє зСйПТоіРкжР ОвПкм (гСвСбіТ лТС 
кПТСевСиСрПккя). 

3. КСйПТоіРкжР ОвПкм кПУП біглСбігОиькіУмь еО ТСевСиСрПккя зСкнігПкоіРкСї 
ікнСТйОоії біглСбігкС гС еОзСкФ мО гСвСбСТФ. 

Стаття 303. Відповідальність за порушення агентського договору 
1. КСйПТоіРкжР ОвПкм кПУП біглСбігОиькіУмь Ф лСбкСйФ СаУяеі еО рзСгФ, еОлСгіякФ 

УФа'єзмФ, язСвС бік лТПгУмОбияє, бкОУиігСз кПбжзСкОккя ОаС кПкОиПдкСвС бжзСкОккя УбСїХ 
СаСб'яезіб, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС ОвПкмУьзжй гСвСбСТСй. 

2. ЯзсС ікрП кП лПТПгаОпПкС гСвСбСТСй, зСйПТоіРкжР ОвПкм кП вОТОкмФє УФа'єзмФ, 
язСвС бік лТПгУмОбияє, бжзСкОккя мТПмійж СУСаОйж еСаСб'яеОкь еО ФвСгОйж, ФзиОгПкжйж еО 
РСвС лСУПТПгкжомбО. 

3. К ТОеі лСТФрПккя ОвПкмУьзСвС гСвСбСТФ УФа'єзмСй, язСвС лТПгУмОбияє зСйПТоіРкжР 
ОвПкм, СУмОккіР йОє лТОбС кО СгПТдОккя бжкОвСТСгж Ф ТСейіТОХ, лПТПгаОпПкжХ ОвПкмУьзжй 
гСвСбСТСй, О мОзСд кО бігрзСгФбОккя еажмзіб, лСкПУПкжХ кжй бкОУиігСз кПбжзСкОккя ОаС 
кПкОиПдкСвС бжзСкОккя гСвСбСТФ гТФвСю УмСТСкСю. 

Стаття 304. Припинення агентського договору 
1. АвПкмУьзжР гСвСбіТ лТжлжкяємьУя еО ФвСгСю УмСТік, О мОзСд Ф ТОеі: бігзижзОккя 

лСбкСбОдПкь зСйПТоіРкСвС ОвПкмО УФа'єзмСй, язСвС бік лТПгУмОбияє, ОаС бігйСбж 
зСйПТоіРкСвС ОвПкмО біг лСгОиьрСвС егіРУкПккя зСйПТоіРкСвС лСУПТПгкжомбО еО 
гСвСбСТСй, ФзиОгПкжй УмСТСкОйж аПе бжекОпПккя УмТСзФ РСвС гії; бжаФммя Сгкієї іе УмСТік 
гСвСбСТФ бкОУиігСз її лТжлжкПккя ОаС УйПТмі; бжкжзкПккя ікржХ СаУмОбжк, сС лТжлжкяюмь 
лСбкСбОдПккя зСйПТоіРкСвС ОвПкмО ОаС УФа'єзмО, язСвС бік лТПгУмОбияє. 

2. К ТОеі бігзижзОккя лСбкСбОдПкь зСйПТоіРкСвС ОвПкмО УФа'єзм, язСвС лТПгУмОбияє 
зСйПТоіРкжР ОвПкм, лСбжкПк УлСбіУмжмж РСвС лТС лТжлжкПккя гСвСбСТФ кП йПкр яз еО Сгжк 
йіУяоь, язсС аіиьр мТжбОижР УмТСз кП лПТПгаОпПкжР гСвСбСТСй. 

3. К ТОеі ФУФкПккя (еОзікпПккя) СаУмОбжк, сС лТжебПиж гС лТжлжкПккя лСбкСбОдПкь 
зСйПТоіРкСвС ОвПкмО, оі лСбкСбОдПккя еО евСгСю УмСТік йСдФмь аФмж лСкСбиПкі. 

Стаття 305. Законодавство про комерційне посередництво у сфері 
господарювання 

1. ВігкСУжкж, сС бжкжзОюмь лТж егіРУкПккі зСйПТоіРкСвС лСУПТПгкжомбО (ОвПкмУьзСї 
гіяиькСУмі) Ф УнПТі вСУлСгОТюбОккя, ТПвФиююмьУя ожй КСгПзУСй, ікржйж лТжРкямжйж 
біглСбігкС гС кьСвС кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж, сС бжекОпОюмь СУСаижбСУмі 
зСйПТоіРкСвС лСУПТПгкжомбО б СзТПйжХ вОиФеяХ вСУлСгОТюбОккя. 

2. К пОУмжкі, кП бТПвФиьСбОкіР кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж, еОекОпПкжйж Ф оіР 
УмОммі, гС ОвПкмУьзжХ бігкСУжк йСдФмь еОУмСУСбФбОмжУя біглСбігкі лСиСдПккя МжбіиькСвС 
зСгПзУФ КзТОїкж, язжйж ТПвФиююмьУя бігкСУжкж гСТФпПккя. 

ГлОвО 32 
 ЙКАВИВД КДГКЙЮВАЗЗЯ ЙДКДВДЗДЗЗЯ ВАЗМАЖІВ 

Стаття 306. Перевезення вантажів як вид господарської діяльності 
1. ЙПТПбПеПккяй бОкмОдіб Ф оьСйФ КСгПзУі бжекОємьУя вСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь, 

лСб'яеОкО е лПТПйісПккяй лТСгФзоії бжТСакжпС-мПХкіпкСвС лТжекОпПккя мО бжТСаіб 
кОТСгкСвС УлСджбОккя еОиіекжояйж, ОбмСйСаіиькжйж гСТСвОйж, бСгкжйж мО лСбімТякжйж 
рияХОйж, О мОзСд мТОкУлСТмФбОккя лТСгФзоії мТФаСлТСбСгОйж. 
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2. ЛФа'єзмОйж бігкСУжк лПТПбПеПккя бОкмОдіб є лПТПбіекжзж, бОкмОдСбіглТОбкжзж мО 
бОкмОдССгПТдФбОпі. 

3. ЙПТПбПеПккя бОкмОдіб егіРУкююмь бОкмОдкжР еОиіекжпкжР мТОкУлСТм, 
ОбмСйСаіиькжР бОкмОдкжР мТОкУлСТм, йСТУьзжР бОкмОдкжР мТОкУлСТм мО бОкмОдкжР 
бкФмТіркіР бСгкжР мТОкУлСТм, ОбіОоіРкжР бОкмОдкжР мТОкУлСТм, мТФаСлТСбігкжР мТОкУлСТм, 
зСУйіпкжР мТОкУлСТм, ікрі бжгж мТОкУлСТмФ. 

4. ДСлСйідкжй бжгСй гіяиькСУмі, лСб'яеОкжй е лПТПбПеПккяй бОкмОдФ, є 
мТОкУлСТмкО ПзУлПгжоія. 

5. ЗОвОиькі ФйСбж лПТПбПеПккя бОкмОдіб, О мОзСд СУСаижбі ФйСбж лПТПбПеПккя 
СзТПйжХ бжгіб бОкмОдіб (бжаФХСбжХ ТПпСбжк, еаТСї, СмТФРкжХ, иПвзСеОРйжУмжХ, 
ТОгіСОзмжбкжХ мО ікржХ кПаПелПпкжХ ТПпСбжк мСсС) бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй і 
бжгОкжйж біглСбігкС гС кьСвС зСгПзУОйж, еОзСкОйж, мТОкУлСТмкжйж УмОмФмОйж мО ікржйж 
кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж. 

6. ВігкСУжкж, лСб'яеОкі е лПТПбПеПккяй лОУОджТіб мО аОвОдФ, ТПвФиююмьУя Мжбіиькжй 
зСгПзУСй КзТОїкж мО ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж. 

Стаття 307. Договір перевезення вантажу 
1. ЗО гСвСбСТСй лПТПбПеПккя бОкмОдФ СгкО УмСТСкО (лПТПбіекжз) еСаСб'яеФємьУя 

гСУмОбжмж ббіТПкжР їР гТФвСю УмСТСкСю (бОкмОдСбіглТОбкжзСй) бОкмОд гС лФкзмФ 
лТжекОпПккя б ФУмОкСбиПкжР еОзСкСгОбУмбСй пж гСвСбСТСй УмТСз мО бжгОмж РСвС 
ФлСбкСбОдПкіР кО СгПТдОккя бОкмОдФ СУСаі (бОкмОдССгПТдФбОпФ), О бОкмОдСбіглТОбкжз 
еСаСб'яеФємьУя УлиОмжмж еО лПТПбПеПккя бОкмОдФ бУмОкСбиПкФ лиОмФ. 

2. ДСвСбіТ лПТПбПеПккя бОкмОдФ ФзиОгОємьУя б лжУьйСбіР нСТйі. КзиОгПккя 
гСвСбСТФ лПТПбПеПккя бОкмОдФ лігмбПТгдФємьУя УзиОгПккяй лПТПбіекСвС гСзФйПкмО 
(мТОкУлСТмкСї кОзиОгкСї, зСкСУОйПкмО мСсС) біглСбігкС гС бжйСв еОзСкСгОбУмбО. 
ЙПТПбіекжзж еСаСб'яеОкі еОаПелПпФбОмж бОкмОдСбіглТОбкжзіб аиОкзОйж лПТПбіекжХ 
гСзФйПкміб евігкС е лТОбжиОйж егіРУкПккя біглСбігкжХ лПТПбПеПкь. 

3. ВОкмОдСбіглТОбкжз і лПТПбіекжз Ф ТОеі кПСаХігкСУмі егіРУкПккя УжУмПйОмжпкжХ 
блТСгСбд лПбкСвС УмТСзФ лПТПбПеПкь бОкмОдіб йСдФмь ФзиОУмж гСбвСУмТСзСбжР гСвСбіТ, еО 
язжй лПТПбіекжз еСаСб'яеФємьУя Ф бУмОкСбиПкі УмТСзж лТжРйОмж, О бОкмОдСбіглТОбкжз - 
лСгОбОмж гС лПТПбПеПккя бОкмОді Ф лСвСгдПкСйФ УмСТСкОйж СаУяеі. 

4. ЗОиПдкС біг бжгФ мТОкУлСТмФ, язжй лПТПгаОпОємьУя УжУмПйОмжпкП лПТПбПеПккя 
бОкмОдіб, ФзиОгОюмьУя мОзі гСбвСУмТСзСбі гСвСбСТж: гСбвСУмТСзСбжР - кО еОиіекжпкСйФ і 
йСТУьзСйФ мТОкУлСТмі, кОбівОоіРкжР - кО бкФмТіркьСйФ бСгкСйФ мТОкУлСТмі, УлПоіОиькжР - 
кО лСбімТякСйФ мТОкУлСТмі, ТіпкжР - кО ОбмСйСаіиькСйФ мТОкУлСТмі. ЙСТягСз ФзиОгПккя 
гСбвСУмТСзСбжХ гСвСбСТіб бУмОкСбиюємьУя біглСбігкжйж мТОкУлСТмкжйж зСгПзУОйж, 
мТОкУлСТмкжйж УмОмФмОйж ОаС лТОбжиОйж лПТПбПеПкь. 

5. КйСбж лПТПбПеПккя бОкмОдіб СзТПйжйж бжгОйж мТОкУлСТмФ, О мОзСд 
біглСбігОиькіУмь УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя еО ожйж лПТПбПеПккяйж бжекОпОюмьУя 
зСгПзУОйж, еОзСкОйж, мТОкУлСТмкжйж УмОмФмОйж мО ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж 
ОзмОйж. ЛмСТСкж йСдФмь лПТПгаОпжмж б гСвСбСТі мОзСд ікрі ФйСбж лПТПбПеПккя, сС кП 
УФлПТПпОмь еОзСкСгОбУмбФ, мО гСгОмзСбФ біглСбігОиькіУмь еО кПкОиПдкП бжзСкОккя 
гСвСбіТкжХ еСаСб'яеОкь. 

Стаття 308. Приймання вантажу до перевезення 
1. ВОкмОд гС лПТПбПеПккя лТжРйОємьУя лПТПбіекжзОйж еОиПдкС біг бжгФ мТОкУлСТмФ 

мО бОкмОдФ б йіУояХ еОвОиькСвС ОаС кПеОвОиькСвС зСТжУмФбОккя. 
2. ВіглСбігОиькіУмь лПТПбіекжзО еО еаПТПдПккя бОкмОдФ бжкжзОє е йСйПкмФ 

лТжРкяммя бОкмОдФ гС лПТПбПеПккя. 
3. ВОкмОдСбіглТОбкжз еСаСб'яеОкжР лігвСмФбОмж бОкмОд гС лПТПбПеПккя е 

ФТОХФбОккяй кПСаХігкСУмі еОаПелПпПккя мТОкУлСТмОаПиькСУмі мО еаПТПдПккя РСвС б лТСоПУі 
лПТПбПеПккя і йОє лТОбС еОУмТОХФбОмж бОкмОд Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй. 
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4. К ТОеі язсС гия егіРУкПккя лПТПбПеПккя бОкмОдФ еОзСкСгОбУмбСй ОаС гСвСбСТСй 
лПТПгаОпПкС УлПоіОиькі гСзФйПкмж (лСУбігпПккя), язі лігмбПТгдФюмь язіУмь мО ікрі 
биОУмжбСУмі бОкмОдФ, сС лПТПбСежмьУя, бОкмОдСбіглТОбкжз еСаСб'яеОкжР лПТПгОмж мОзі 
гСзФйПкмж лПТПбіекжзСбі ТОеСй е бОкмОдПй. 

5. ЙТС лТжРкяммя бОкмОдФ гС лПТПбПеПккя лПТПбіекжз бжгОє бОкмОдСбіглТОбкжзФ б 
лФкзмі біглТОбиПккя гСзФйПкм, СнСТйиПкжР кОиПдкжй пжкСй. 

Стаття 309. Зміна умов перевезення 
1. ВОкмОдСбіглТОбкжз йОє лТОбС б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ мТОкУлСТмкжйж 

зСгПзУОйж пж УмОмФмОйж, СгПТдОмж кОеОг егОкжР гС лПТПбПеПккя бОкмОд гС РСвС 
біглТОбиПккя, еОйікжмж бзОеОкСвС б лПТПбіекСйФ гСзФйПкмі СгПТдФбОпО бОкмОдФ (гС РСвС 
бжгОпі ОгТПУОмФ), ТСелСТягжмжУя бОкмОдПй Ф ТОеі кПлТжРкяммя РСвС СгПТдФбОпПй пж 
кПйСдижбСУмі бжгОпі бОкмОдФ СгПТдФбОпФ. 

2. К ТОеі лПТПТжбОккя ОаС лТжлжкПккя лПТПбПеПккя бОкмОдіб е кПеОиПдкжХ біг 
лПТПбіекжзО СаУмОбжк лПТПбіекжз еСаСб'яеОкжР лСбігСйжмж бОкмОдСбіглТОбкжзО і 
СгПТдОмж біг кьСвС біглСбігкП ТСелСТягдПккя сСгС бОкмОдФ. 

Стаття 310. Одержання вантажу в пункті призначення 
1. ЙПТПбіекжз еСаСб'яеОкжР лСбігСйжмж СгПТдФбОпО лТС лТжаФммя бОкмОдФ кО РСвС 

ОгТПУФ. 
2. ИгПТдФбОп еСаСб'яеОкжР лТжРкямж бОкмОд, язжР лТжаФб кО РСвС ОгТПУФ. Вік йОє 

лТОбС бігйСбжмжУя біг лТжРкяммя лСрзСгдПкСвС ОаС еілУСбОкСвС бОкмОдФ, язсС аФгП 
бУмОкСбиПкС, сС бкОУиігСз ейікж язСУмі бжзиюпОємьУя йСдижбіУмь лСбкСвС ОаС пОУмзСбСвС 
бжзСТжУмОккя РСвС еО лПТбіУкжй лТжекОпПккяй. 

3. ВіглСбігОиькіУмь лПТПбіекжзО еО еаПТПдПккя бОкмОдФ лТжлжкяємьУя е йСйПкмФ 
РСвС бжгОпі СгПТдФбОпФ б лФкзмі лТжекОпПккя. ЯзсС СгПТдФбОп кП еОмТПаФбОб бОкмОд, сС 
лТжаФб, б ФУмОкСбиПкжР УмТСз ОаС бігйСбжбУя РСвС лТжРкямж, лПТПбіекжз йОє лТОбС 
еОижржмж бОкмОд Ф УПаП кО еаПТівОккя еО ТОХФкСз і кО Тжежз бОкмОдСбіглТОбкжзО, 
лжУьйСбС лСбігСйжбрж РСвС лТС оП. 

4. ВОкмОд, кП СгПТдОкжР лТСмявСй йіУяоя ліУия лСбігСйиПккя лПТПбіекжзСй 
СгПТдФбОпО, ббОдОємьУя кПбжмТПаФбОкжй і ТПОиіеФємьУя б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй 
лСТягзФ. 

Стаття 311. Плата за перевезення вантажів 
1. ЙиОмО еО лПТПбПеПккя бОкмОдіб мО бжзСкОккя ікржХ ТСаім, лСб'яеОкжХ е 

лПТПбПеПккяй, бжекОпОємьУя еО оікОйж, бУмОкСбиПкжйж біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. 

Стаття 312. Договір мультимодального перевезення 
1. ЗО гСвСбСТСй йФиьмжйСгОиькСвС лПТПбПеПккя лПТПбПеПккя егіРУкюємьУя гбСйО 

ОаС аіиьрП бжгОйж мТОкУлСТмФ кО лігУмОбі гСзФйПкмО йФиьмжйСгОиькСвС лПТПбПеПккя 
бОкмОдіб ліг біглСбігОиькіУмю СлПТОмСТО йФиьмжйСгОиькжХ лПТПбПеПкь. 

2. ДСвСбіТ йФиьмжйСгОиькСвС лПТПбПеПккя ФзиОгОємьУя йід СлПТОмСТСй 
йФиьмжйСгОиькжХ лПТПбПеПкь мО еОйСбкжзСй лСУиФвж йФиьмжйСгОиькСвС лПТПбПеПккя 
біглСбігкС гС ЗОзСкФ КзТОїкж "ЙТС йФиьмжйСгОиькі лПТПбПеПккя". 

3. ВігкСУжкж нОзмжпкжХ лПТПбіекжзіб ліг пОУ йФиьмжйСгОиькСвС лПТПбПеПккя мО 
ФйСбж ТСаСмж йФиьмжйСгОиькжХ мПТйікОиіб ТПвФиююмьУя бФеиСбжйж ФвСгОйж, ФзиОгПкжйж 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж. 

Стаття 313. Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу 
1. ЙПТПбіекжз еСаСб'яеОкжР гСУмОбжмж бОкмОд гС лФкзмФ лТжекОпПккя Ф УмТСз, 

лПТПгаОпПкжР мТОкУлСТмкжйж зСгПзУОйж, УмОмФмОйж пж лТОбжиОйж. ЯзсС УмТСз гСУмОбзж 
бОкмОдіб Ф еОекОпПкСйФ лСТягзФ кП бУмОкСбиПкС, УмСТСкж йОюмь лТОбС бУмОкСбжмж оПР 
УмТСз Ф гСвСбСТі. 
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2. ЙПТПбіекжз ебіиькяємьУя біг біглСбігОиькСУмі еО лТСУмТСпПккя б гСУмОбоі бОкмОдФ, 
язсС лТСУмТСпПккя УмОиСУя кП е РСвС бжкж. 

3. КСейіТ рмТОніб, сС УмявФюмьУя е лПТПбіекжзіб еО лТСУмТСпПккя б гСУмОбоі 
бОкмОдФ, бжекОпОємьУя біглСбігкС гС еОзСкФ. 

4. ЛлиОмО рмТОнФ еО гСУмОбзФ бОкмОдФ е лТСУмТСпПккяй кП ебіиькяє лПТПбіекжзО біг 
біглСбігОиькСУмі еО бмТОмФ, кПУмОпФ ОаС лСрзСгдПккя бОкмОдФ, сС УмОижУя бкОУиігСз 
лТСУмТСпПккя. 

Стаття 314. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, пошкодження 
вантажу 

1. ЙПТПбіекжз кПУП біглСбігОиькіУмь еО бмТОмФ, кПУмОпФ мО лСрзСгдПккя лТжРкямСвС 
гС лПТПбПеПккя бОкмОдФ, язсС кП гСбПгП, сС бмТОмО, кПУмОпО ОаС лСрзСгдПккя УмОижУя кП 
е РСвС бжкж. 

2. К мТОкУлСТмкжХ зСгПзУОХ пж УмОмФмОХ йСдФмь аФмж лПТПгаОпПкі бжлОгзж, зСиж 
гСбПгПккя бжкж лПТПбіекжзО Ф бмТОмі, кПУмОпі ОаС лСрзСгдПккі бОкмОдФ лСзиОгОємьУя кО 
СгПТдФбОпО ОаС біглТОбкжзО. 

3. ЗО рзСгФ, еОлСгіякФ лТж лПТПбПеПккі бОкмОдФ, лПТПбіекжз біглСбігОє: 
Ф ТОеі бмТОмж ОаС кПУмОпі бОкмОдФ - б ТСейіТі бОТмСУмі бОкмОдФ, язжР бмТОпПкС ОаС 

язСвС кП бжУмОпОє; 
Ф ТОеі лСрзСгдПккя бОкмОдФ - б ТСейіТі УФйж, кО язФ ейПкржиОУя РСвС бОТміУмь; 
Ф ТОеі бмТОмж бОкмОдФ, егОкСвС гС лПТПбПеПккя е СвСиСрПккяй РСвС оіккСУмі, - Ф 

ТСейіТі СвСиСрПкСї оіккСУмі, язсС кП аФгП гСбПгПкС, сС бСкО є кждпСю біг гіРУкСї бОТмСУмі 
бОкмОдФ. 

4. ЯзсС бкОУиігСз лСрзСгдПккя бОкмОдФ РСвС язіУмь ейікжиОУя кОУміиьзж, сС бік кП 
йСдП аФмж бжзСТжУмОкжР еО лТяйжй лТжекОпПккяй, СгПТдФбОп бОкмОдФ йОє лТОбС біг 
кьСвС бігйСбжмжУя і бжйОвОмж бігрзСгФбОккя еО РСвС бмТОмФ. 

5. К ТОеі язсС бОкмОд, еО бмТОмФ пж кПУмОпФ язСвС лПТПбіекжз УлиОмжб біглСбігкП 
бігрзСгФбОккя, аФгП евСгСй екОРгПкС, СгПТдФбОп (біглТОбкжз) йОє лТОбС бжйОвОмж бжгОпі 
РСйФ оьСвС бОкмОдФ, лСбПТкФбрж СгПТдОкП еО РСвС бмТОмФ пж кПУмОпФ бігрзСгФбОккя. 

6. ГТОкжпкО йПдО біглСбігОиькСУмі СлПТОмСТО йФиьмжйСгОиькжХ лПТПбПеПкь 
бжекОпОємьУя ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС йФиьмжйСгОиькі лПТПбПеПккя". 

Стаття 315. Порядок вирішення спорів щодо перевезень 
1. ДС лТПг'ябиПккя лПТПбіекжзСбі лСеСбФ, сС бжлижбОє е гСвСбСТФ лПТПбПеПккя 

бОкмОдФ, йСдижбжй є лТПг'ябиПккя РСйФ лТПмПкеії. 
2. ЙТПмПкеії йСдФмь лТПг'ябиямжУя лТСмявСй рПУмж йіУяоіб, О лТПмПкеії сСгС УлиОмж 

рмТОніб і лТПйіР - лТСмявСй УСТСзО л'ямж гкіб. 
3. ЙПТПбіекжз ТСевиягОє еОябиПкФ лТПмПкеію і лСбігСйияє еОябкжзО лТС еОгСбСиПккя 

пж бігХжиПккя її лТСмявСй мТьСХ йіУяоіб, О сСгС лТПмПкеії е лПТПбПеПккя Ф лТяйСйФ 
ейірОкСйФ УлСиФпПккі - лТСмявСй рПУмж йіУяоіб. ЙТПмПкеії сСгС УлиОмж рмТОнФ ОаС лТПйії 
ТСевиягОюмьУя лТСмявСй УСТСзО л'ямж гкіб. 

4. ЯзсС лТПмПкеію бігХжиПкС ОаС біглСбігь кО кПї кП СгПТдОкС б УмТСз, еОекОпПкжР Ф 
пОУмжкі мТПміР оієї УмОммі, еОябкжз йОє лТОбС ебПТкФмжУя гС УФгФ лТСмявСй рПУмж йіУяоіб е 
гкя СгПТдОккя біглСбігі ОаС еОзікпПккя УмТСзФ, бУмОкСбиПкСвС гия біглСбігі. 

5. Дия лТПг'ябиПккя лПТПбіекжзСй гС бОкмОдСбіглТОбкжзіб мО бОкмОдССгПТдФбОпіб 
лСеСбіб, сС бжлижбОюмь е лПТПбПеПккя, бУмОкСбиюємьУя рПУмжйіУяпкжР УмТСз. 

6. ПСгС УлСТіб, лСб'яеОкжХ е йідгПТдОбкжйж лПТПбПеПккяйж бОкмОдіб, лСТягСз 
лТПг'ябиПккя лСеСбіб мО УмТСзж лСеСбкСї гОбкСУмі бУмОкСбиююмьУя мТОкУлСТмкжйж 
зСгПзУОйж пж УмОмФмОйж ОаС йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж, евСгФ кО СаСб'яезСбіУмь язжХ 
кОгОкС ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж. 
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Стаття 316. Договір транспортного експедирування 
1. ЗО гСвСбСТСй мТОкУлСТмкСвС ПзУлПгжТФбОккя СгкО УмСТСкО (ПзУлПгжмСТ) 

еСаСб'яеФємьУя еО лиОмФ і еО ТОХФкСз гТФвСї УмСТСкж (зиієкмО) бжзСкОмж ОаС СТвОкіеФбОмж 
бжзСкОккя бжекОпПкжХ гСвСбСТСй лСУиФв, лСб'яеОкжХ е лПТПбПеПккяй бОкмОдФ. 

ДСвСбСТСй мТОкУлСТмкСвС ПзУлПгжТФбОккя йСдП аФмж бУмОкСбиПкжР СаСб'яеСз 
ПзУлПгжмСТО СТвОкіеФбОмж лПТПбПеПккя бОкмОдФ мТОкУлСТмСй і еО йОТрТФмСй, бжаТОкжй 
ПзУлПгжмСТСй ОаС зиієкмСй, ФзиОгОмж біг УбСвС ійПкі ОаС біг ійПкі зиієкмО гСвСбіТ 
лПТПбПеПккя бОкмОдФ, еОаПелПпФбОмж біглТОбзФ і СгПТдОккя бОкмОдФ, О мОзСд бжзСкОккя 
ікржХ еСаСб'яеОкь, лСб'яеОкжХ іе лПТПбПеПккяй. 

ДСвСбСТСй мТОкУлСТмкСвС ПзУлПгжТФбОккя йСдП аФмж лПТПгаОпПкС кОгОккя 
гСгОмзСбжХ лСУиФв, кПСаХігкжХ гия гСУмОбзж бОкмОдФ (лПТПбіТзО зіиьзСУмі мО УмОкФ 
бОкмОдФ, РСвС еОбОкмОдПккя мО бжбОкмОдПккя, УлиОмО йжмО, еаСТіб і бжмТОм, лСзиОгПкжХ кО 
зиієкмО, еаПТівОккя бОкмОдФ гС РСвС СгПТдОккя Ф лФкзмі лТжекОпПккя, СгПТдОккя 
кПСаХігкжХ гия ПзУлСТмФ мО ійлСТмФ гСзФйПкміб, бжзСкОккя йжмкжХ нСТйОиькСУмПР мСсС). 

2. ЙиОмО еО гСвСбСТСй мТОкУлСТмкСвС ПзУлПгжТФбОккя егіРУкюємьУя еО оікОйж, сС 
бжекОпОюмьУя біглСбігкС гС виОбж 21 оьСвС КСгПзУФ. 

ГлОвО 33 
 КАЙІМАЙЬЗД БКДІВЗИММВИ 

Стаття 317. Підрядні відносини у капітальному будівництві 
1. БФгібкжомбС Са'єзміб бжТСакжпСвС мО ікрСвС лТжекОпПккя, лігвСмСбзО аФгібПиькжХ 

гіиякСз, ТСаСмж е СаиОгкОккя аФгібПиь, ТСаСмж е еОбПТрПккя аФгібкжомбО, лТжзиОгкі мО 
ПзУлПТжйПкмОиькі гСУиігдПккя і ТСеТСазж мСсС, язі бжзСкФюмьУя УФа'єзмОйж 
вСУлСгОТюбОккя гия ікржХ УФа'єзміб ОаС кО їХ еОйСбиПккя, егіРУкююмьУя кО ФйСбОХ 
лігТягФ. 

2. Дия егіРУкПккя ТСаім, еОекОпПкжХ Ф пОУмжкі лПТріР оієї УмОммі, йСдФмь ФзиОгОмжУя 
гСвСбСТж лігТягФ: кО зОлімОиькП аФгібкжомбС (б мСйФ пжУиі УФалігТягФ); кО бжзСкОккя 
лТСПзмкжХ і гСУиігдФбОиькжХ ТСаім; кО бжзСкОккя вПСиСвіпкжХ, вПСгПежпкжХ мО ікржХ ТСаім, 
кПСаХігкжХ гия зОлімОиькСвС аФгібкжомбО; ікрі гСвСбСТж. ЗОвОиькі ФйСбж гСвСбСТіб лігТягФ 
бжекОпОюмьУя біглСбігкС гС лСиСдПкь МжбіиькСвС зСгПзУФ КзТОїкж лТС гСвСбіТ лігТягФ, 
язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС ожй КСгПзУСй. 

3. ГСУлСгОТУьзі бігкСУжкж Ф УнПТі йОмПТіОиькС-мПХкіпкСвС еОаПелПпПккя 
зОлімОиькСвС аФгібкжомбО ТПвФиююмьУя біглСбігкжйж гСвСбСТОйж лігТягФ, язсС ікрП кП 
лПТПгаОпПкС еОзСкСгОбУмбСй ОаС гСвСбСТСй УмСТік. ЗО евСгСю УмСТік аФгібПиькі лСУмОбзж 
йСдФмь егіРУкюбОмжУя кО СУкСбі гСвСбСТіб лСУмОбзж. 

Стаття 318. Договір підряду на капітальне будівництво 
1. ЗО гСвСбСТСй лігТягФ кО зОлімОиькП аФгібкжомбС СгкО УмСТСкО (лігТягкжз) 

еСаСб'яеФємьУя УбСїйж УжиОйж і еОУСаОйж кО еОйСбиПккя гТФвСї УмСТСкж (еОйСбкжзО) 
лСаФгФбОмж і егОмж еОйСбкжзСбі Ф бУмОкСбиПкжР УмТСз бжекОпПкжР гСвСбСТСй Са'єзм 
біглСбігкС гС лТСПзмкС-зСрмСТжУкСї гСзФйПкмОоії ОаС бжзСкОмж еФйСбиПкі гСвСбСТСй 
аФгібПиькі мО ікрі ТСаСмж, О еОйСбкжз еСаСб'яеФємьУя лПТПгОмж лігТягкжзФ еОмбПТгдПкФ 
лТСПзмкС-зСрмСТжУкФ гСзФйПкмОоію, кОгОмж РСйФ аФгібПиькжР йОРгОкпжз, лТжРкямж 
еОзікпПкі аФгібкжомбСй Са'єзмж і СлиОмжмж їХ. 

2. ДСвСбіТ лігТягФ біглСбігкС гС оієї УмОммі ФзиОгОємьУя кО аФгібкжомбС, ТСержТПккя, 
ТПзСкУмТФзоію мО лПТПлТСніиюбОккя Са'єзміб; аФгібкжомбС Са'єзміб е лСзиОгПккяй 
лСбкіУмю ОаС пОУмзСбС кО лігТягкжзО бжзСкОккя ТСаім е лТСПзмФбОккя, лСУмОбзж 
СаиОгкОккя, лФУзСкОиОвСгдФбОиькжХ мО ікржХ ТСаім; бжзСкОккя СзТПйжХ зСйлиПзУіб 
аФгібПиькжХ, йСкмОдкжХ, УлПоіОиькжХ, лТСПзмкС-зСкУмТФзмСТУьзжХ мО ікржХ ТСаім, 
лСб'яеОкжХ е аФгібкжомбСй Са'єзміб. 
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3. ЗОаПелПпПккя аФгібкжомбО йОмПТіОиОйж, мПХкСиСвіпкжй, ПкПТвПмжпкжй, 
ПиПзмТСмПХкіпкжй мО ікржй ФУмОмзФбОккяй лСзиОгОємьУя кО лігТягкжзО, язсС ікрП кП 
лПТПгаОпПкС еОзСкСгОбУмбСй ОаС гСвСбСТСй. 

4. ЗйіУм гСвСбСТФ лігТягФ кО зОлімОиькП аФгібкжомбС, сС ФзиОгОємьУя кО лігУмОбі 
гПТдОбкСвС еОйСбиПккя, йОє біглСбігОмж оьСйФ еОйСбиПккю. 

5. ДСвСбіТ лігТягФ кО зОлімОиькП аФгібкжомбС лСбжкПк лПТПгаОпОмж: кОРйПкФбОккя 
УмСТік; йіУоП і гОмФ ФзиОгПккя; лТПгйПм гСвСбСТФ (кОРйПкФбОккя Са'єзмО, СаУявж і бжгж 
ТСаім, лПТПгаОпПкжХ лТСПзмСй); УмТСзж лСпОмзФ і еОбПТрПккя аФгібкжомбО, бжзСкОккя ТСаім; 
лТОбО і СаСб'яезж УмСТік; бОТміУмь і лСТягСз нікОкУФбОккя аФгібкжомбО Са'єзмО (ТСаім); 
лСТягСз йОмПТіОиькС-мПХкіпкСвС, лТСПзмкСвС мО ікрСвС еОаПелПпПккя аФгібкжомбО; ТПджй 
зСкмТСию язСУмі ТСаім і йОмПТіОиіб еОйСбкжзСй; лСТягСз лТжРкяммя Са'єзмО (ТСаім); лСТягСз 
ТСеТОХФкзіб еО бжзСкОкі ТСаСмж, ФйСбж лТС гПнПзмж і вОТОкміРкі УмТСзж; УмТОХФбОккя 
Тжежзіб, нікОкУСбі вОТОкмії; біглСбігОиькіУмь УмСТік (бігрзСгФбОккя еажмзіб); ФТПвФиюбОккя 
УлСТіб, лігУмОбж мО ФйСбж ейікж і ТСеіТбОккя гСвСбСТФ. 

Стаття 319. Генеральний підрядник і субпідрядник 
1. ДСвСбіТ лігТягФ кО зОлімОиькП аФгібкжомбС йСдП ФзиОгОмж еОйСбкжз е Сгкжй 

лігТягкжзСй ОаС е гбСйО і аіиьрП лігТягкжзОйж. 
2. ЙігТягкжз йОє лТОбС еО евСгСю еОйСбкжзО еОиФпОмж гС бжзСкОккя гСвСбСТФ яз 

мТПміХ СУіа УФалігТягкжзіб, кО ФйСбОХ ФзиОгПкжХ е кжйж УФалігТягкжХ гСвСбСТіб, 
біглСбігОюпж лПТПг еОйСбкжзСй еО ТПеФиьмОмж їХ ТСаСмж. К оьСйФ бжлОгзФ лігТягкжз 
бжУмФлОє лПТПг еОйСбкжзСй яз вПкПТОиькжР лігТягкжз, О лПТПг УФалігТягкжзОйж - яз 
еОйСбкжз. 

3. ДСвСбіТ лігТягФ кО бжзСкОккя ТСаім е йСкмОдФ ФУмОмзФбОккя еОйСбкжз йСдП 
ФзиОгОмж е вПкПТОиькжй лігТягкжзСй ОаС е лСУмОпОиькжзСй ФУмОмзФбОккя. ЗО евСгСю 
вПкПТОиькСвС лігТягкжзО гСвСбСТж кО бжзСкОккя йСкмОдкжХ мО ікржХ УлПоіОиькжХ ТСаім 
йСдФмь ФзиОгОмжУя еОйСбкжзСй е біглСбігкжйж УлПоіОиіеСбОкжйж ліглТжєйУмбОйж. 

Стаття 320. Права замовника 
1. ЗОйСбкжз йОє лТОбС, кП бмТФпОюпжУь Ф вСУлСгОТУьзФ гіяиькіУмь лігТягкжзО, 

егіРУкюбОмж зСкмТСиь і мПХкіпкжР кОвияг еО біглСбігкіУмю СаУявФ, бОТмСУмі і язСУмі 
бжзСкОкжХ ТСаім лТСПзмОй і зСрмСТжУОй. Вік йОє лТОбС лПТПбіТямж Хіг і язіУмь аФгібПиькжХ і 
йСкмОдкжХ ТСаім, О мОзСд язіУмь йОмПТіОиіб, сС бжзСТжУмСбФюмьУя. 

2. К ТОеі язсС лігТягкжз кП аПТПмьУя УбСєпОУкС еО бжзСкОккя гСвСбСТФ ОаС бжзСкФє 
ТСаСмФ кОУміиьзж лСбіиькС, сС еОзікпПккя її гС УмТСзФ УмОє ябкС кПйСдижбжй, еОйСбкжз 
йОє лТОбС бжйОвОмж ТСеіТбОккя гСвСбСТФ мО бігрзСгФбОккя еажмзіб. 

3. ЙігТягкжз йОє лТОбС кП аТОмжУя еО ТСаСмФ, О ТСелСпОмФ ТСаСмФ еФлжкжмж Ф ТОеі 
лСТФрПккя еОйСбкжзСй УбСїХ еСаСб'яеОкь еО гСвСбСТСй, бкОУиігСз язСвС лСпОмСз ОаС 
лТСгСбдПккя ТСаім лігТягкжзСй бжябияюмьУя кПйСдижбжйж пж екОпкС ФУзиОгкПкжйж. 

4. ЗПгСиізж бжзСкОккя ТСаім пж йОмПТіОиіб, сС бжзСТжУмСбФюмьУя гия ТСаім, гСлФсПкі 
е бжкж лігТягкжзО ОаС УФалігТягкжзО, лСбжккі аФмж ФУФкПкі лігТягкжзСй еО УбіР ТОХФкСз. 

Стаття 321. Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво 
1. К гСвСбСТі лігТягФ кО зОлімОиькП аФгібкжомбС УмСТСкж бжекОпОюмь бОТміУмь ТСаім 

(оікФ гСвСбСТФ) ОаС УлСУіа її бжекОпПккя. 
2. ВОТміУмь ТСаім еО гСвСбСТСй лігТягФ (зСйлПкУОоія бжмТОм лігТягкжзО мО кОиПдкО 

РСйФ бжкОвСТСгО) йСдП бжекОпОмжУя УзиОгОккяй лТжаижекСвС ОаС мбПТгСвС зСрмСТжУФ. 
КСрмСТжУ ббОдОємьУя мбПТгжй, язсС гСвСбСТСй кП лПТПгаОпПкС ікрП. Зйікж гС мбПТгСвС 
зСрмСТжУФ йСдФмь аФмж бкПУПкі ижрП еО лСвСгдПккяй УмСТік. 

3. К ТОеі бжкжзкПккя лСмТПаж екОпкС лПТПбжсжмж лТжаижекжР зСрмСТжУ лігТягкжз 
еСаСб'яеОкжР УбСєпОУкС лСлПТПгжмж лТС оП еОйСбкжзО. ЯзсС лігТягкжз кП лСлПТПгжб 
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еОйСбкжзО лТС лПТПбжсПккя зСрмСТжУФ, бік еСаСб'яеОкжР бжзСкОмж ТСаСмФ, кП бжйОвОюпж 
бігрзСгФбОккя лСкПУПкжХ гСгОмзСбжХ бжмТОм. 

4. ЙігТягкжз кП йОє лТОбО бжйОвОмж еаіиьрПккя мбПТгСвС зСрмСТжУФ, О еОйСбкжз - 
РСвС ейПкрПккя. К ТОеі іУмСмкСвС еТСУмОккя ліУия ФзиОгПккя гСвСбСТФ бОТмСУмі йОмПТіОиіб 
мО ФУмОмзФбОккя, язі йОиж аФмж кОгОкі лігТягкжзСй, О мОзСд лСУиФв, сС кОгОбОижУя РСйФ 
мТПмійж СУСаОйж, лігТягкжз йОє лТОбС бжйОвОмж еаіиьрПккя бУмОкСбиПкСї бОТмСУмі ТСаім, О 
Ф ТОеі бігйСбж еОйСбкжзО - ТСеіТбОккя гСвСбСТФ б ФУмОкСбиПкСйФ лСТягзФ. 

5. ЯзсС гСвСбСТСй кП лПТПгаОпПкС лСлПТПгкьСї СлиОмж бжзСкОкСї ТСаСмж ОаС 
СзТПйжХ її ПмОліб, еОйСбкжз еСаСб'яеОкжР УлиОмжмж лігТягкжзФ еФйСбиПкФ гСвСбСТСй оікФ 
ліУия СУмОмСпкСї егОпі Са'єзмО аФгібкжомбО, еО ФйСбж, сС ТСаСмО бжзСкОкО кОиПдкжй пжкСй 
і б лСвСгдПкжР УмТСз ОаС, еО евСгСю еОйСбкжзО, - гСУмТСзСбС. 

6. ЙігТягкжз йОє лТОбС бжйОвОмж бжлиОмж РСйФ ОбОкУФ, язсС мОзО бжлиОмО мО ТСейіТ 
ОбОкУФ лПТПгаОпПкі гСвСбСТСй. 

7. К ТОеі кПСаХігкСУмі зСкУПТбОоії аФгібкжомбО е кПеОиПдкжХ біг УмСТік СаУмОбжк 
еОйСбкжз еСаСб'яеОкжР СлиОмжмж лігТягкжзФ бжзСкОкі гС зСкУПТбОоії ТСаСмж мО 
бігрзСгФбОмж РСйФ лСб'яеОкі е зСкУПТбОоією бжмТОмж. 

Стаття 322. Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне 
будівництво 

1. ЗО кПбжзСкОккя ОаС кПкОиПдкП бжзСкОккя еСаСб'яеОкь еО гСвСбСТСй лігТягФ кО 
зОлімОиькП аФгібкжомбС бжккО УмСТСкО УлиОпФє рмТОнкі УОкзоії, О мОзСд бігрзСгСбФє 
гТФвіР УмСТСкі еажмзж (еТСаиПкі гТФвСю УмСТСкСю бжмТОмж, бмТОмФ ОаС лСрзСгдПккя її 
йОРкО, кПСгПТдОкі гСХСгж) б УФйі, кП лСзТжміР рмТОнкжйж УОкзоіяйж, язсС ікржР лСТягСз 
кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

2. ЗПгСиізж, бжябиПкі лТж лТжРкяммі ТСаім (Са'єзмО), лігТягкжз еСаСб'яеОкжР ФУФкФмж 
еО УбіР ТОХФкСз Ф УмТСзж, лСвСгдПкі е еОйСбкжзСй. К ТОеі лСТФрПккя УмТСзіб ФУФкПккя 
кПгСиізіб лігТягкжз кПУП біглСбігОиькіУмь, лПТПгаОпПкФ гСвСбСТСй. 

3. ЙСеСбкО гОбкіУмь гия бжйСв, сС бжлижбОюмь е кПкОиПдкСї язСУмі ТСаім еО 
гСвСбСТСй лігТягФ кО зОлімОиькП аФгібкжомбС, бжекОпОємьУя е гкя лТжРкяммя ТСаСмж 
еОйСбкжзСй і УмОкСбжмь: 

 Сгжк Тіз - сСгС кПгСиізіб кПзОлімОиькжХ зСкУмТФзоіР, О Ф ТОеі язсС кПгСиізж кП 
йСвиж аФмж бжябиПкі еО ебжпОРкСвС УлСУСаФ лТжРкяммя ТСаСмж - гбО ТСзж; 

 мТж ТСзж - сСгС кПгСиізіб зОлімОиькжХ зСкУмТФзоіР, О Ф ТОеі язсС кПгСиізж кП 
йСвиж аФмж бжябиПкі еО ебжпОРкСвС УлСУСаФ лТжРкяммя ТСаСмж - гПУямь ТСзіб; 

 мТжгоямь ТСзіб - сСгС бігрзСгФбОккя еажмзіб, еОбгОкжХ еОйСбкжзСбі 
лТСмжлТОбкжйж гіяйж лігТягкжзО, язі лТжебПиж гС ТФРкФбОкь пж ОбОТіР. 

4. К ТОеі язсС гСвСбСТСй лігТягФ ОаС еОзСкСгОбУмбСй лПТПгаОпПкС кОгОккя вОТОкмії 
язСУмі ТСаСмж і кПгСиізж бжябиПкС б йПдОХ вОТОкміРкСвС УмТСзФ, лПТПаів УмТСзФ лСеСбкСї 
гОбкСУмі лСпжкОємьУя е гкя бжябиПккя кПгСиізіб. 

Стаття 323. Умови укладання та виконання договорів підряду в 
капітальному будівництві 

1. ДСвСбСТж лігТягФ (УФалігТягФ) кО зОлімОиькП аФгібкжомбС ФзиОгОюмьУя і 
бжзСкФюмьУя кО еОвОиькжХ ФйСбОХ ФзиОгОккя мО бжзСкОккя гСвСбСТіб лігТягФ б 
зОлімОиькСйФ аФгібкжомбі, еОмбПТгдПкжХ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, біглСбігкС гС 
еОзСкФ. 

2. ДСвСбСТж лігТягФ кО зОлімОиькП аФгібкжомбС еО ФпОУмі ікСеПйкжХ УФа'єзміб 
вСУлСгОТюбОккя ФзиОгОюмьУя і бжзСкФюмьУя б лСТягзФ, лПТПгаОпПкСйФ ожй КСгПзУСй, 
йідгПТдОбкжйж ФвСгОйж, О мОзСд СУСаижбжйж ФйСбОйж ФзиОгОккя мО бжзСкОккя гСвСбСТіб 
лігТягФ б зОлімОиькСйФ аФгібкжомбі, еОмбПТгдПкжйж б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй 
ЖікіУмТіб КзТОїкж. 
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Стаття 324. Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних 
робіт 

1. ЗО гСвСбСТСй лігТягФ кО лТСбПгПккя лТСПзмкжХ і гСУиігдФбОиькжХ ТСаім лігТягкжз 
еСаСб'яеФємьУя ТСеТСажмж еО еОбгОккяй еОйСбкжзО лТСПзмкФ гСзФйПкмОоію ОаС бжзСкОмж 
СаФйСбиПкі гСвСбСТСй лТСПзмкі ТСаСмж, О мОзСд бжзСкОмж гСУиігдФбОиькі ТСаСмж, О 
еОйСбкжз еСаСб'яеФємьУя лТжРкямж і СлиОмжмж їХ. 

2. ДС бігкСУжк, сС бжкжзОюмь Ф лТСоПУі бжзСкОккя лТСПзмкжХ мО гСУиігдФбОиькжХ 
ТСаім, йСдФмь еОУмСУСбФбОмжУя лСиСдПккя УмОммі 318 оьСвС КСгПзУФ. 

3. ЙігТягкжз кПУП біглСбігОиькіУмь еО кПгСиізж лТСПзмФ, б мСйФ пжУиі бжябиПкі б 
лТСоПУі РСвС ТПОиіеОоії мО ПзУлиФОмОоії лСаФгСбОкСвС еО гОкжй лТСПзмСй Са'єзмО. 

4. К ТОеі бжябиПккя кПгСиізіб лТСПзмФ лігТягкжз еСаСб'яеОкжР аПеСлиОмкС 
лПТПТСажмж лТСПзм, О мОзСд бігрзСгФбОмж еОйСбкжзФ еажмзж, УлТжпжкПкі кПгСиізОйж 
лТСПзмФ. 

5. ЙСеСб лТС бігрзСгФбОккя еОйСбкжзФ еажмзіб, УлТжпжкПкжХ кПгСиізОйж лТСПзмФ, 
йСдП аФмж еОябиПкС лТСмявСй гПУямж ТСзіб, О язсС еажмзж еОйСбкжзФ еОбгОкС 
лТСмжлТОбкжйж гіяйж лігТягкжзО, язі лТжебПиж гС ТФРкФбОкь, ОбОТіР, СаТФрПкь, - лТСмявСй 
мТжгоямж ТСзіб е гкя лТжРкяммя лСаФгСбОкСвС Са'єзмО. 

ГлОвО 34 
 ЙКАВИВД КДГКЙЮВАЗЗЯ ІЗЗИВАМІЕЗИЇ ДІЯЙЬЗИЛМІ 

Стаття 325. Інноваційна діяльність 
1. ІккСбОоіРкСю гіяиькіУмю Ф УнПТі вСУлСгОТюбОккя є гіяиькіУмь ФпОУкжзіб 

вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк, сС егіРУкюємьУя кО СУкСбі ТПОиіеОоії ікбПУмжоіР е йПмСю 
бжзСкОккя гСбвСУмТСзСбжХ кОФзСбС-мПХкіпкжХ лТСвТОй е мТжбОижйж УмТСзОйж СзФлкСУмі 
бжмТОм і блТСбОгдПккя кСбжХ кОФзСбС-мПХкіпкжХ гСУявкПкь Ф бжТСакжомбС мО ікрі УнПТж 
УФУліиькСвС джммя. 

Стаття 326. Інвестування інноваційної діяльності 
1. ІкбПУмжоіяйж Ф УнПТі вСУлСгОТюбОккя бжекОюмьУя гСбвСУмТСзСбі бзиОгПккя ТіекжХ 

бжгіб йОРкО, ікмПиПзмФОиькжХ оіккСУмПР мО йОРкСбжХ лТОб б Са'єзмж вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі е йПмСю СгПТдОккя гСХСгФ (лТжаФмзФ) ОаС гСУявкПккя ікрСвС УСоіОиькСвС 
ПнПзмФ. 

2. ЛСТйОйж ікбПУмФбОккя іккСбОоіРкСї гіяиькСУмі є: 
 гПТдОбкП (зСйФкОиькП) ікбПУмФбОккя, сС егіРУкюємьУя СТвОкОйж гПТдОбкСї 

биОгж ОаС СТвОкОйж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя еО ТОХФкСз аюгдПмкжХ зСрміб 
мО ікржХ зСрміб біглСбігкС гС еОзСкФ; 

 зСйПТоіРкП ікбПУмФбОккя, сС егіРУкюємьУя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя еО 
ТОХФкСз биОУкжХ ОаС лСежпзСбжХ зСрміб е йПмСю ТСебжмзФ аОеж 
ліглТжєйкжомбО; 

 УСоіОиькП ікбПУмФбОккя, сС егіРУкюємьУя б Са'єзмж УСоіОиькСї УнПТж мО ікржХ 
кПбжТСакжпжХ УнПТ; 

 ікСеПйкП ікбПУмФбОккя, сС егіРУкюємьУя ікСеПйкжйж юТжгжпкжйж СУСаОйж 
ОаС ікСеПйояйж, О мОзСд ікржйж гПТдОбОйж; 

 УліиькП ікбПУмФбОккя, сС егіРУкюємьУя УФа'єзмОйж КзТОїкж ТОеСй е 
ікСеПйкжйж юТжгжпкжйж СУСаОйж пж ікСеПйояйж. 

3. ЗОвОиькі ФйСбж ТПОиіеОоії ікбПУмжоіР б КзТОїкі бжекОпОюмьУя еОзСкСй. 

Стаття 327. Види інноваційної діяльності 
1. ІккСбОоіРкО гіяиькіУмь лПТПгаОпОє ікбПУмФбОккя кОФзСбжХ гСУиігдПкь і ТСеТСаСз, 

УлТяйСбОкжХ кО егіРУкПккя язіУкжХ ейік Ф УмОкі лТСгФзмжбкжХ Ужи і лТСвТПУжбкжХ 
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йідвОиФеПбжХ УмТФзмФТкжХ еТФрПкь, ТСеТСазж і блТСбОгдПккя кСбжХ бжгіб лТСгФзоії і 
мПХкСиСвіР. 

2. ІккСбОоіРкО гіяиькіУмь егіРУкюємьУя еО мОзжйж кОлТяйОйж: 
 лТСбПгПккя кОФзСбжХ гСУиігдПкь і ТСеТСаСз, УлТяйСбОкжХ кО УмбСТПккя 

Са'єзміб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, кОФзСбС-мПХкіпкСї лТСгФзоії; 
 ТСеТСазО, СУбСєккя, бжлФУз і ТСелСбУюгдПккя лТжкожлСбС кСбжХ бжгіб мПХкізж 

і мПХкСиСвії; 
 ТСеТСазО і блТСбОгдПккя кСбжХ ТПУФТУСеаПТівОюпжХ мПХкСиСвіР, лТжекОпПкжХ 

гия лСиілрПккя УСоіОиькСвС і ПзСиСвіпкСвС УмОкСбжсО; 
 мПХкіпкП лПТПСеаТСєккя, ТПзСкУмТФзоія, ТСержТПккя, аФгібкжомбС кСбжХ 

ліглТжєйУмб, сС егіРУкююмьУя блПТрП яз лТСйжУиСбП СУбСєккя бжТСакжомбО 
кСбСї лТСгФзоії ОаС блТСбОгдПккя кСбСї мПХкСиСвії. 

3. ІкбПУмФбОккя бігмбСТПккя СУкСбкжХ нСкгіб і лТжТСУмФ йОмПТіОиькС-бжТСакжпжХ 
еОлОУіб егіРУкюємьУя яз зОлімОиькі бзиОгПккя. 

Стаття 328. Державне регулювання інноваційної діяльності 
1. ДПТдОбО ТПвФиює іккСбОоіРкФ гіяиькіУмь рияХСй: 

 бжекОпПккя іккСбОоіРкСї гіяиькСУмі яз кПСаХігкСї УзиОгСбСї ікбПУмжоіРкСї мО 
УмТФзмФТкС-вОиФеПбСї лСиімжзж; нСТйФбОккя і еОаПелПпПккя ТПОиіеОоії 
іккСбОоіРкжХ лТСвТОй мО оіиьСбжХ лТСПзміб; 

 УмбСТПккя ПзСкСйіпкжХ, лТОбСбжХ мО СТвОкіеОоіРкжХ ФйСб гия еОаПелПпПккя 
гПТдОбкСвС ТПвФиюбОккя іккСбОоіРкСї гіяиькСУмі; 

 УмбСТПккя мО УлТжяккя ТСебжмзСбі ікнТОУмТФзмФТж іккСбОоіРкСї гіяиькСУмі. 
2. ДПТдОбО егіРУкює зСкмТСиь еО іккСбОоіРкСю гіяиькіУмю УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя 

мО ікржХ ФпОУкжзіб вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк, її біглСбігкіУмю бжйСвОй еОзСкСгОбУмбО і 
гПТдОбкжй іккСбОоіРкжй лТСвТОйОй. ЗОзСкСй йСдФмь аФмж лПТПгаОпПкі вОиФеі ОаС Са'єзмж 
іккСбОоіРкСї гіяиькСУмі, б язжХ СайПдФємьУя пж еОаСТСкяємьУя бжзСТжУмОккя ікСеПйкжХ 
ікбПУмжоіР. 

Стаття 329. Державні гарантії інноваційної діяльності 
1. ДПТдОбО вОТОкмФє УФа'єзмОй іккСбОоіРкСї гіяиькСУмі: 

 лігмТжйзФ іккСбОоіРкжХ лТСвТОй і лТСПзміб, УлТяйСбОкжХ кО ТПОиіеОоію 
ПзСкСйіпкСї мО УСоіОиькСї лСиімжзж гПТдОбж; 

 лігмТжйзФ УмбСТПккя мО ТСебжмзФ УФа'єзміб ікнТОУмТФзмФТж іккСбОоіРкСї 
гіяиькСУмі; 

 СХСТСкФ мО еОХжУм лТОб ікмПиПзмФОиькСї биОУкСУмі, еОХжУм біг кПгСаТСУСбіУкСї 
зСкзФТПкоії Ф УнПТі іккСбОоіРкСї гіяиькСУмі; 

 біиькжР гСУмФл гС ікнСТйОоії лТС лТіСТжмПмж гПТдОбкСї ПзСкСйіпкСї мО 
УСоіОиькСї лСиімжзж, лТС іккСбОоіРкі лСмТПаж мО ТПеФиьмОмж кОФзСбС-мПХкіпкСї 
гіяиькСУмі, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй; 

 лігмТжйзФ сСгС лігвСмСбзж, лПТПлігвСмСбзж мО лігбжсПккя збОиінізОоії зОгТіб 
Ф УнПТі егіРУкПккя іккСбОоіРкСї гіяиькСУмі. 

Стаття 330. Державна експертиза інноваційних проектів 
1. ІккСбОоіРкі лТСПзмж, сС ікбПУмФюмьУя еО ТОХФкСз ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж ОаС 

йіУоПбжХ аюгдПміб, О мОзСд лТСПзмж, еОйСбкжзОйж язжХ є СТвОкж гПТдОбкСї биОгж пж 
СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, лігиявОюмь СаСб'яезСбіР гПТдОбкіР ПзУлПТмжеі 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО. ІккСбОоіРкі лТСПзмж, сС ікбПУмФюмьУя еО ТОХФкСз ікржХ 
гдПТПи, лігиявОюмь СаСб'яезСбіР гПТдОбкіР ПзУлПТмжеі е лжмОкь гСгПТдОккя ПзСиСвіпкжХ, 
йіУмСаФгібкжХ мО УОкімОТкС-вівієкіпкжХ бжйСв. 
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2. К ТОеі кПСаХігкСУмі ПзУлПТмжеО СзТПйжХ іккСбОоіРкжХ лТСПзміб, сС йОюмь бОдижбП 
кОТСгкСвСУлСгОТУьзП екОпПккя, йСдП егіРУкюбОмжУя еО ТірПккяй КОаікПмФ ЖікіУмТіб 
КзТОїкж. 

Стаття 331. Договір на створення і передачу науково-технічної продукції 
1. ЗО гСвСбСТСй кО УмбСТПккя і лПТПгОпФ кОФзСбС-мПХкіпкСї лТСгФзоії СгкО УмСТСкО 

(бжзСкОбПоь) еСаСб'яеФємьУя бжзСкОмж еФйСбиПкі еОбгОккяй гТФвСї УмСТСкж (еОйСбкжзО) 
кОФзСбС-гСУиігкі мО гСУиігкС-зСкУмТФзмСТУьзі ТСаСмж (гОиі - ЗДДКК), О еОйСбкжз 
еСаСб'яеФємьУя лТжРкямж бжзСкОкі ТСаСмж (лТСгФзоію) і СлиОмжмж їХ. 

2. ЙТПгйПмСй гСвСбСТФ кО лПТПгОпФ кОФзСбС-мПХкіпкСї лТСгФзоії йСдП аФмж 
йСгжнізСбОкО кОФзСбС-мПХкіпкО лТСгФзоія. 

3. ЗОФзСбС-мПХкіпкСю лТСгФзоією є еОбПТрПкі кОФзСбС-гСУиігкі, лТСПзмкі, 
зСкУмТФзмСТУьзі, мПХкСиСвіпкі ТСаСмж мО лСУиФвж, УмбСТПккя гСУиігкжХ еТОезіб ОаС лОТміР 
бжТСаіб, кПСаХігкжХ гия лТСбПгПккя ЗДДКК евігкС е бжйСвОйж, лСвСгдПкжйж іе 
еОйСбкжзОйж, сС бжзСкФюмьУя пж кОгОюмьУя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя (кОФзСбС-
гСУиігкжйж, зСкУмТФзмСТУьзжйж, лТСПзмкС-зСкУмТФзмСТУьзжйж і мПХкСиСвіпкжйж 
ФУмОкСбОйж, СТвОкіеОоіяйж, О мОзСд кОФзСбС-гСУиігкжйж і зСкУмТФзмСТУьзжйж лігТСегіиОйж 
ліглТжєйУмб, ФУмОкСб і СТвОкіеОоіР мСсС). 

4. ДСвСбіТ йСдП ФзиОгОмжУя кО бжзСкОккя ФУьСвС зСйлиПзУФ ТСаім біг гСУиігдПккя 
гС блТСбОгдПккя Ф бжТСакжомбС кОФзСбС-мПХкіпкСї лТСгФзоії, О мОзСд кО її лСгОиьрП 
мПХкіпкП УФлТСбСгдПккя (СаУиФвСбФбОккя). 

5. К ТОеі язсС кОФзСбС-мПХкіпкО лТСгФзоія є ТПеФиьмОмСй ікіоіОмжбкжХ ТСаім, гСвСбіТ 
ФзиОгОємьУя кО її лПТПгОпФ, бзиюпОюпж кОгОккя лСУиФв кО її блТСбОгдПккя мО СУбСєккя. 

6. ДСвСбСТж кО УмбСТПккя і лПТПгОпФ кОФзСбС-мПХкіпкСї лТСгФзоії гия лТіСТжмПмкжХ 
гПТдОбкжХ лСмТПа мО еО ФпОУмі ікСеПйкжХ УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя ФзиОгОюмьУя і 
бжзСкФюмьУя б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж біглСбігкС гС еОзСкФ. 

Стаття 332. Законодавство про інноваційну діяльність 
1. ВігкСУжкж, сС бжкжзОюмь Ф лТСоПУі егіРУкПккя іккСбОоіРкСї гіяиькСУмі, 

ТПвФиююмьУя ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж. ДС бзОеОкжХ бігкСУжк Ф 
пОУмжкі, кП бТПвФиьСбОкіР ожй КСгПзУСй, еОУмСУСбФюмьУя біглСбігкі лСиСдПккя МжбіиькСвС 
зСгПзУФ КзТОїкж. 

ГлОвО 35 
ИЛИБЙИВИЛМІ ЙКАВИВИГИ КДГКЙЮВАЗЗЯ ЛІЗАЗЛИВИЇ ДІЯЙЬЗИЛМІ 

§ 1. Філалсз і балиівсьиа діяйьліснь 

Стаття 333. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання 
1. ЛікОкУж УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя є УОйСУміРкСю иОкзСю кОоіСкОиькСї нікОкУСбС-

зТПгжмкСї УжУмПйж е ікгжбігФОиькжй зТФвССаівСй зСрміб, сС еОаПелПпФє лСзТжммя бжмТОм 
бжТСакжомбО лТСгФзоії (ТСаім, лСУиФв) і СгПТдОккя лТжаФмзФ. 

2. ЛікОкУСбО гіяиькіУмь УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя бзиюпОє вТСрСбП мО ікрП 
нікОкУСбП лСУПТПгкжомбС, УмТОХФбОккя, О мОзСд гСлСйідкФ гіяиькіУмь Ф УнПТі нікОкУіб і 
УмТОХФбОккя. 

3. ЛікОкУСбжй лСУПТПгкжомбСй є гіяиькіУмь, лСб'яеОкО е СмТжйОккяй мО 
лПТПТСелСгіиСй нікОкУСбжХ зСрміб, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй. 
ЛікОкУСбП лСУПТПгкжомбС егіРУкюємьУя ФУмОкСбОйж аОкзіб мО ікржйж нікОкУСбС-
зТПгжмкжйж СТвОкіеОоіяйж. 

4. ЛмТОХФбОккяй Ф УнПТі вСУлСгОТюбОккя є гіяиькіУмь, УлТяйСбОкО кО лСзТжммя 
гСбвСмПТйікСбжХ мО зСТСмзСмПТйікСбжХ Тжежзіб УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя е бжзСТжУмОккяй 
еОСсОгдПкь пПТПе зТПгжмкС-нікОкУСбФ УжУмПйФ ОаС аПе мОзСвС бжзСТжУмОккя. 

5. Часнзлт м'янт взийюрело. 
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Стаття 334. Правовий статус банків 
1. БОкзібУьзО УжУмПйО КзТОїкж УзиОгОємьУя е ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж мО ікржХ 

аОкзіб, О мОзСд ніиіР ікСеПйкжХ аОкзіб, сС УмбСТПкі і гіюмь кО мПТжмСТії КзТОїкж біглСбігкС 
гС еОзСкФ. 

2. БОкзж - оП нікОкУСбі ФУмОкСбж, нФкзоіяйж язжХ є еОиФпПккя Ф бзиОгж вТСрСбжХ 
зСрміб вТСйОгяк і юТжгжпкжХ СУіа мО ТСейісПккя еОекОпПкжХ зСрміб біг УбСвС ійПкі, кО 
биОУкжХ ФйСбОХ і кО биОУкжР Тжежз, бігзТжммя мО бПгПккя аОкзібУьзжХ ТОХФкзіб вТСйОгяк мО 
юТжгжпкжХ СУіа. 

3. БОкзж є юТжгжпкжйж СУСаОйж. БОкзж йСдФмь нФкзоіСкФбОмж яз ФкібПТУОиькі ОаС яз 
УлПоіОиіеСбОкі - СсОгкі, ікбПУмжоіРкі, ілСмПпкі, ТСеТОХФкзСбі (зиіТжквСбі). 

4. ЙСУОгСбжй СУСаОй СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж мО СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя 
еОаСТСкяємьУя ФпОУмь б СТвОкОХ ФлТОбиіккя аОкзіб, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС еОзСкСй. 

5. БОкзж кП біглСбігОюмь еО еСаСб'яеОккяйж гПТдОбж, О гПТдОбО кП біглСбігОє еО 
еСаСб'яеОккяйж аОкзіб, зТій бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, мО бжлОгзіб, зСиж гПТдОбО 
біглСбігкС гС еОзСкФ аПТП кО УПаП мОзФ біглСбігОиькіУмь. 

6. БОкзж Ф УбСїР гіяиькСУмі зПТФюмьУя ожй КСгПзУСй, еОзСкСй лТС аОкзж і аОкзібУьзФ 
гіяиькіУмь, ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж. 

7. ЛФа'єзм вСУлСгОТюбОккя кП йОє лТОбО Ф УбСїР кОебі бжзСТжУмСбФбОмж УиСбС "аОкз" 
аПе ТПєУмТОоії оьСвС УФа'єзмО яз аОкзФ б ЗОоіСкОиькСйФ аОкзФ КзТОїкж, зТій бжлОгзіб, 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

Стаття 335. Національний банк України. Рада Національного банку України 
1. ЗОоіСкОиькжР аОкз КзТОїкж - оПкмТОиькжР аОкз гПТдОбж, СУкСбкСю нФкзоією 

язСвС є еОаПелПпПккя УмОаіиькСУмі вТСрСбСї Сгжкжоі КзТОїкж - вТжбкі. 
2. ЙТОбСбжР УмОмФУ ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж бжекОпОємьУя еОзСкСй лТС 

ЗОоіСкОиькжР аОкз КзТОїкж. 
3. КСеТСазФ СУкСбкжХ еОУОг вТСрСбС-зТПгжмкСї лСиімжзж мО зСкмТСиь еО її 

бжзСкОккяй егіРУкює КОгО ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж. ЙТОбСбжР УмОмФУ КОгж 
ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж бжекОпОємьУя еОзСкСй. 

Стаття 336. Організаційно-правові форми банків 
1. БОкзж УмбСТююмьУя Ф нСТйі ОзоіСкПТкСвС мСбОТжУмбО ОаС зССлПТОмжбкСвС аОкзФ. 
2. КпОУкжзОйж аОкзФ йСдФмь аФмж ФпОУкжзж ожбіиькжХ бігкСУжк. ДПТдОбО КзТОїкО 

йСдП аФмж ФпОУкжзСй аОкзФ б СУСаі КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж ОаС ФлСбкСбОдПкжХ кжй 
СТвОкіб. КпОУкжзОйж аОкзФ кП йСдФмь аФмж юТжгжпкі СУСаж, б язжХ аОкз йОє іУмСмкФ ФпОУмь, 
вТСйОгУьзі Са'єгкОккя, лСиімжпкі лОТмії, ТПиівіРкі мО аиОвСгіРкі СТвОкіеОоії. 

3. ЗОаСТСкяємьУя бжзСТжУмСбФбОмж гия нСТйФбОккя УмОмФмкСвС зОлімОиФ аОкзФ 
аюгдПмкі зСрмж, язсС мОзі зСрмж йОюмь ікрП оіиьСбП лТжекОпПккя, зСрмж, СгПТдОкі б 
зТПгжм мО ліг еОУмОбФ, О мОзСд еаіиьрФбОмж УмОмФмкжР зОлімОи аОкзФ гия лСзТжммя еажмзіб. 

4. БОкзж йОюмь лТОбС УмбСТюбОмж аОкзібУьзі Са'єгкОккя, бжгж язжХ бжекОпОюмьУя 
еОзСкСй. БОкз йСдП аФмж ФпОУкжзСй ижрП СгкСвС аОкзібУьзСвС Са'єгкОккя. 

5. КйСбж мО лСТягСз УмбСТПккя, гПТдОбкСї ТПєУмТОоії, иіоПкеФбОккя гіяиькСУмі мО 
ТПСТвОкіеОоії аОкзіб, бжйСвж сСгС УмОмФмФ, нСТйФбОккя УмОмФмкСвС зОлімОиФ мО ікржХ 
нСкгіб, О мОзСд егіРУкПккя нФкзоіР аОкзіб бУмОкСбиююмьУя еОзСкСй лТС аОкзж і 
аОкзібУьзФ гіяиькіУмь. ЗОзСкСгОбУмбС лТС вСУлСгОТУьзі мСбОТжУмбО мО лТС зССлПТОоію 
лСржТюємьУя кО аОкзж б пОУмжкі, сС кП УФлПТПпжмь оьСйФ КСгПзУФ мО еОекОпПкСйФ еОзСкФ. 

Снання 337. Взийюрела. 

Стаття 338. Кооперативні банки 
1. КССлПТОмжбкжР аОкз - оП аОкз, УмбСТПкжР УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, О мОзСд 

ікржйж СУСаОйж еО лТжкожлСй мПТжмСТіОиькСУмі кО еОУОгОХ гСаТСбіиькСвС пиПкУмбО мО 
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Са'єгкОккя лОРСбжХ бкПУзіб гия УліиькСї вТСрСбС-зТПгжмкСї гіяиькСУмі. ВіглСбігкС гС 
еОзСкФ йСдФмь УмбСТюбОмжУя йіУоПбі мО оПкмТОиькжР зССлПТОмжбкі аОкзж. 

2. ЛмОмФмкжР зОлімОи зССлПТОмжбкСвС аОкзФ лСгіияємьУя кО лОї. 
3. КСдкжР ФпОУкжз зССлПТОмжбкСвС аОкзФ кПеОиПдкС біг РСвС ФпОУмі (лОю) Ф 

УмОмФмкСйФ зОлімОиі аОкзФ йОє лТОбС СгкСвС вСиСУФ. 

Стаття 339. Банківські операції 
1. ЛікОкУСбП лСУПТПгкжомбС егіРУкюємьУя аОкзОйж Ф нСТйі аОкзібУьзжХ СлПТОоіР. 

ИУкСбкжйж бжгОйж аОкзібУьзжХ СлПТОоіР є гПлСежмкі, ТСеТОХФкзСбі, зТПгжмкі, нОзмСТжквСбі 
мО иіежквСбі СлПТОоії. 

2. ЙПТПиіз аОкзібУьзжХ СлПТОоіР бжекОпОємьУя еОзСкСй лТС аОкзж і аОкзібУьзФ 
гіяиькіУмь. 

3. БОкзібУьзі СлПТОоії лТСбОгямьУя б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ЗОоіСкОиькжй аОкзСй 
КзТОїкж. 

Стаття 340. Депозитні операції банків 
1. ДПлСежмкі СлПТОоії аОкзіб лСиявОюмь Ф еОиФпПккі зСрміб Ф бзиОгж мО ТСейісПккя 

СсОгкжХ (гПлСежмкжХ) УПТмжнізОміб. 
2. ДПлСежмж ФмбСТююмьУя еО ТОХФкСз зСрміб Ф вСмібзСбіР ОаС Ф аПевСмібзСбіР нСТйі, Ф 

вТжбкяХ ОаС б ікСеПйкіР бОиюмі, сС ТСейісПкі юТжгжпкжйж СУСаОйж пж вТСйОгякОйж 
(зиієкмОйж) кО їХ ТОХФкзОХ Ф аОкзФ кО гСвСбіТкжХ еОУОгОХ кО лПбкжР УмТСз еаПТівОккя ОаС 
аПе еОекОпПккя мОзСвС УмТСзФ і лігиявОюмь бжлиОмі бзиОгкжзФ біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО 
мО ФйСб гСвСбСТФ. ДСвСбіТ аОкзібУьзСвС бзиОгФ (гПлСежмФ) ФзиОгОємьУя Ф лжУьйСбіР нСТйі. 

Стаття 341. Розрахункові операції банків 
1. КСеТОХФкзСбі СлПТОоії аОкзіб УлТяйСбОкі кО еОаПелПпПккя беОєйкжХ ТСеТОХФкзіб 

йід ФпОУкжзОйж вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк, О мОзСд ікржХ ТСеТОХФкзіб Ф нікОкУСбіР УнПТі. 
2. Дия егіРУкПккя ТСеТОХФкзіб УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя еаПТівОюмь вТСрСбі зСрмж б 

ФУмОкСбОХ аОкзіб кО біглСбігкжХ ТОХФкзОХ. 
3. БПевСмібзСбі ТСеТОХФкзж йСдФмь егіРУкюбОмжУя Ф нСТйі лиОмідкжХ гСТФпПкь, 

лиОмідкжХ бжйСв, бжйСв-гСТФпПкь, бПзУПиіб, пПзіб, аОкзібУьзжХ лиОмідкжХ зОТмСз мО ікржХ 
гПаПмСбжХ і зТПгжмСбжХ лиОмідкжХ ікУмТФйПкміб, сС еОУмСУСбФюмьУя Ф йідкОТСгкіР 
аОкзібУьзіР лТОзмжоі. 

4. ЙТж аПевСмібзСбжХ ТСеТОХФкзОХ ФУі лиОмПді лТСбОгямьУя пПТПе ФУмОкСбж аОкзіб 
рияХСй лПТПТОХФбОккя кОиПдкжХ УФй е ТОХФкзФ лиОмкжзО кО ТОХФкСз СгПТдФбОпО ОаС 
рияХСй еОиізФ беОєйкжХ еСаСб'яеОкь і вТСрСбжХ лТПмПкеіР. ЙиОмПді егіРУкююмьУя Ф йПдОХ 
кОябкжХ зСрміб кО ТОХФкзФ лиОмкжзО. К ТОеі лСмТПаж аОкз йСдП кОгОмж лиОмкжзСбі зТПгжм 
гия егіРУкПккя ТСеТОХФкзіб. 

5. КУмОкСбж аОкзіб еОаПелПпФюмь ТСеТОХФкзж біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО мО бжйСв 
зиієкмО, кО ФйСбОХ гСвСбСТФ кО ТСеТОХФкзСбП СаУиФвСбФбОккя. ДСвСбіТ лСбжкПк йіУмжмж 
ТПзбіежмж УмСТік, ФйСбж бігзТжммя і еОзТжммя ТОХФкзіб, бжгж лСУиФв, сС кОгОюмьУя аОкзСй, 
СаСб'яезж УмСТік мО біглСбігОиькіУмь еО їХ кПбжзСкОккя, О мОзСд ФйСбж лТжлжкПккя 
гСвСбСТФ. 

Стаття 342. Банківські рахунки 
1. КОХФкзж юТжгжпкСї СУСаж, сС є зиієкмСй аОкзФ, бігзТжбОюмьУя б ФУмОкСбОХ аОкзіб 

еО йіУоПй її ТПєУмТОоії пж б аФгь-язСйФ аОкзФ кО мПТжмСТії КзТОїкж еО евСгСю УмСТік. 
ЙСТягСз бігзТжммя ТОХФкзіб б ФУмОкСбОХ аОкзіб еО йПдОйж КзТОїкж бУмОкСбиюємьУя 
еОзСкСй. 

2. ЛФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя, язі йОюмь УОйСУміРкжР аОиОкУ, ТОХФкзж бігзТжбОюмьУя 
гия ТСеТОХФкзіб еО лТСгФзоію, бжзСкОкі ТСаСмж, кОгОкі лСУиФвж, гия бжлиОмж еОТСаімкСї 
лиОмж, УлиОмж лСгОмзіб, еаСТіб (СаСб'яезСбжХ лиОмПдіб), О мОзСд ікржХ ТСеТОХФкзіб, 
лСб'яеОкжХ е нікОкУСбжй еОаПелПпПккяй їХ гіяиькСУмі. 
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3. ЛФа'єзм ліглТжєйкжомбО йОє лТОбС бігзТжбОмж ТОХФкзж гия еаПТівОккя вТСрСбжХ 
зСрміб, егіРУкПккя бУіХ бжгіб СлПТОоіР Ф аФгь-язжХ аОкзОХ КзТОїкж мО ікржХ гПТдОб еО УбСїй 
бжаСТСй і еО евСгСю ожХ аОкзіб Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж. 

4. ЮТжгжпкі СУСаж мО вТСйОгякж-ліглТжєйоі бігзТжбОюмь ТОХФкзж гия еаПТівОккя 
вТСрСбжХ зСрміб і егіРУкПккя бУіХ бжгіб аОкзібУьзжХ СлПТОоіР Ф аФгь-язжХ аОкзОХ КзТОїкж 
еО УбСїй бжаСТСй і еО евСгСю ожХ аОкзіб Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ ЗОоіСкОиькжй аОкзСй 
КзТОїкж. 

5. ЛФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя, язжй бжгіияюмьУя зСрмж гия оіиьСбСвС бжзСТжУмОккя 
е ДПТдОбкСвС аюгдПмФ КзТОїкж ОаС йіУоПбжХ аюгдПміб, бігзТжбОюмьУя ТОХФкзж біглСбігкС 
гС еОзСкФ. 

6. ЙСТягСз бігзТжммя ТОХФкзіб б ФУмОкСбОХ аОкзіб, нСТйж ТСеТОХФкзіб мО лСТягСз їХ 
егіРУкПккя бжекОпОюмьУя еОзСкСй лТС аОкзж і аОкзібУьзФ гіяиькіУмь, ікржйж еОзСкОйж, О 
мОзСд кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж. 

Стаття 343. Відповідальність за порушення строків розрахунків 
1. ЙиОмкжзж і СгПТдФбОпі зСрміб егіРУкююмь зСкмТСиь еО УбСєпОУкжй лТСбПгПккяй 

ТСеТОХФкзіб мО ТСевиягОюмь лТПмПкеії, сС бжкжзиж, аПе ФпОУмі ФУмОкСб аОкзФ. 
2. ЙиОмкжз вТСрСбжХ зСрміб УлиОпФє кО зСТжУмь СгПТдФбОпО ожХ зСрміб еО 

лТСУмТСпзФ лиОмПдФ лПкю б ТСейіТі, сС бУмОкСбиюємьУя еО евСгСю УмСТік, ОиП кП йСдП 
лПТПбжсФбОмж лСгбіРкСї СаиізСбСї УмОбзж ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж, сС гіяиО Ф лПТіСг, 
еО язжР УлиОпФємьУя лПкя. 

3. К ТОеі еОмТжйзж еОТОХФбОккя вТСрСбжХ кОгХСгдПкь кО ТОХФкСз зиієкмО аОкзж 
УлиОпФюмь кО зСТжУмь СгПТдФбОпіб вТСрСбжХ зСрміб лПкю Ф ТСейіТі, сС лПТПгаОпОємьУя 
ФвСгСю лТС лТСбПгПккя зОУСбС-ТСеТОХФкзСбжХ СлПТОоіР, О еО бігУФмкСУмі ФвСгж лТС ТСейіТ 
лПкі - б ТСейіТі, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. 

4. ЙиОмкжз еСаСб'яеОкжР УОйСУміРкС кОТОХСбФбОмж лПкю кО лТСУмТСпПкФ УФйФ 
лиОмПдФ і гОбОмж аОкзФ гСТФпПккя лТС її лПТПТОХФбОккя е кОябкжХ кО ТОХФкзФ лиОмкжзО 
зСрміб. 

Стаття 344. Міжнародні розрахункові операції 
1. ЖідкОТСгкі ТСеТОХФкзСбі СлПТОоії лТСбОгямьУя еО вТСрСбжйж бжйСвОйж і 

еСаСб'яеОккяйж, сС бжкжзОюмь лТж егіРУкПккі еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі йід 
гПТдОбОйж, УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя, ікржйж юТжгжпкжйж СУСаОйж мО вТСйОгякОйж, 
язі лПТПаФбОюмь кО мПТжмСТії ТіекжХ зТОїк. 

2. ЛФа'єзмОйж йідкОТСгкжХ ТСеТОХФкзіб є ПзУлСТмПТж, ійлСТмПТж і аОкзж, язі 
бУмФлОюмь Ф бігкСУжкж, лСб'яеОкі е ТФХСй мСбОТСТСелСТягпжХ гСзФйПкміб мО СлПТОоіРкжй 
СнСТйиПккяй лиОмПдіб. 

3. ЖідкОТСгкі ТСеТОХФкзж ТПвФиююмьУя кСТйОйж йідкОТСгкСвС лТОбО, аОкзібУьзжйж 
ебжпОяйж і лТОбжиОйж, ФйСбОйж еСбкіркьСПзСкСйіпкжХ зСкмТОзміб, бОиюмкжй 
еОзСкСгОбУмбСй зТОїк - ФпОУкжоь ТСеТОХФкзіб. 

4. ЗОвОиькі ФйСбж ТСеТОХФкзСбжХ бігкСУжк е ікСеПйкжйж гПТдОбОйж бжекОпОюмьУя 
йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж. ЙСТягСз ТСеТОХФкзіб і бПгПккя аОкзібУьзжХ ТОХФкзіб 
бУмОкСбиюємьУя гСвСбСТОйж, сС ФзиОгОюмьУя ФлСбкСбОдПкжйж кО оП аОкзОйж. 

5. ЖідкОТСгкі ТСеТОХФкзж егіРУкююмьУя пПТПе ФУмОкСбж аОкзіб, йід язжйж є 
зСТПУлСкгПкмУьзі бігкСУжкж (аОкзж, сС йОюмь гСйСбиПкіУмь лТС лТСбПгПккя лиОмПдіб мО 
ТСеТОХФкзіб еО беОєйкжй гСТФпПккяй). 

6. Дия егіРУкПккя йідкОТСгкжХ ТСеТОХФкзіб бжзСТжУмСбФюмьУя зСйПТоіРкі 
гСзФйПкмж: зСкСУОйПкм, кОзиОгкО, ТОХФкСз-нОзмФТО, УмТОХСбі гСзФйПкмж (УмТОХСбжР лСиіУ, 
УПТмжнізОм), гСзФйПкм лТС лТОбС биОУкСУмі мО ікрі зСйПТоіРкі гСзФйПкмж. ЛікОкУСбжйж 
гСзФйПкмОйж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя гия егіРУкПккя йідкОТСгкжХ ТСеТОХФкзіб, є лТСУмжР 
бПзУПиь, лПТПзОекжР бПзУПиь, аСТвСбО ТСелжУзО, пПз мО ікрі гСзФйПкмж, сС 
бжзСТжУмСбФюмьУя гия СгПТдОккя лиОмПдФ. 
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Стаття 345. Кредитні операції банків 
1. КТПгжмкі СлПТОоії лСиявОюмь Ф ТСейісПккі аОкзОйж біг УбСвС ійПкі, кО биОУкжХ 

ФйСбОХ мО кО биОУкжР Тжежз еОиФпПкжХ зСрміб юТжгжпкжХ СУіа (лСежпОиькжзіб) мО 
вТСйОгяк. КТПгжмкжйж бжекОюмьУя аОкзібУьзі СлПТОоії, бжекОпПкі яз мОзі еОзСкСй лТС 
аОкзж і аОкзібУьзФ гіяиькіУмь. 

2. КТПгжмкі бігкСУжкж егіРУкююмьУя кО лігУмОбі зТПгжмкСвС гСвСбСТФ, сС 
ФзиОгОємьУя йід зТПгжмСТСй і лСежпОиькжзСй Ф лжУьйСбіР нСТйі. К зТПгжмкСйФ гСвСбСТі 
лПТПгаОпОюмьУя йПмО, УФйО і УмТСз зТПгжмФ, ФйСбж і лСТягСз РСвС бжгОпі мО лСвОрПккя, 
бжгж еОаПелПпПккя еСаСб'яеОкь лСежпОиькжзО, бігУСмзСбі УмОбзж, лСТягСз лиОмж еО зТПгжм, 
СаСб'яезж, лТОбО і біглСбігОиькіУмь УмСТік сСгС бжгОпі мО лСвОрПккя зТПгжмФ. 

3. ЙТОбСбі кОУиігзж кПгіРУкСУмі зТПгжмкСвС гСвСбСТФ, О мОзСд кПгіРУкСУмі гСвСбСТФ 
еОУмОбж, язжй еОаПелПпФємьУя бжзСкОккя лСежпОиькжзСй УбСїХ еСаСб'яеОкь еО зТПгжмкжй 
гСвСбСТСй, бжекОпОюмьУя Мжбіиькжй зСгПзУСй КзТОїкж. 

Стаття 346. Кредитування суб'єктів господарювання 
1. Дия СгПТдОккя аОкзібУьзСвС зТПгжмФ лСежпОиькжз кОгОє аОкзСбі мОзі гСзФйПкмж: 

 зиСлСмОккя (еОябФ), б язСйФ еОекОпОюмьУя ХОТОзмПТ зТПгжмкСї ФвСгж, йПмО 
бжзСТжУмОккя зТПгжмФ, УФйО лСежпзж і УмТСз зСТжУмФбОккя кПю; 

 мПХкізС-ПзСкСйіпкП СаґТФкмФбОккя зТПгжмкСвС еОХСгФ мО ТСеТОХФкСз 
ПзСкСйіпкСвС ПнПзмФ біг РСвС ТПОиіеОоії; 

 ікрі кПСаХігкі гСзФйПкмж. 
2. Дия екждПккя УмФлПкя ТжежзФ аОкз кОгОє зТПгжм лСежпОиькжзСбі еО кОябкСУмі 

вОТОкмії лиОмСУлТСйСдкСвС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя пж лСТФпжмПиьУмбО ікрСвС аОкзФ, ліг 
еОУмОбФ кОиПдкСвС лСежпОиькжзСбі йОРкО, ліг ікрі вОТОкмії, лТжРкямі Ф аОкзібУьзіР лТОзмжоі. 
З оією йПмСю аОкз йОє лТОбС лСлПТПгкьС бжбпжмж УмОк вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі 
лСежпОиькжзО, РСвС лиОмСУлТСйСдкіУмь мО УлТСвкСеФбОмж Тжежз кПлСвОрПккя зТПгжмФ. 

3. КТПгжмж кОгОюмьУя аОкзСй ліг бігУСмСз, УмОбзО язСвС, яз лТОбжиС, кП йСдП аФмж 
кждпСю біг бігУСмзСбСї УмОбзж еО зТПгжмОйж, язі аПТП УОй аОкз, і бігУСмзСбСї УмОбзж, сС 
бжлиОпФємьУя кжй лС гПлСежмОХ. ЗОгОккя аПебігУСмзСбжХ зТПгжміб еОаСТСкяємьУя, зТій 
бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

Стаття 347. Форми та види банківського кредиту 
1. К УнПТі вСУлСгОТюбОккя йСдФмь бжзСТжУмСбФбОмжУя аОкзібУьзжР, зСйПТоіРкжР, 

иіежквСбжР, ілСмПпкжР мО ікрі нСТйж зТПгжмФ. 
2. КТПгжмж, язі кОгОюмьУя аОкзОйж, ТСеТіекяюмьУя еО: 

 УмТСзОйж зСТжУмФбОккя (зСТСмзСУмТСзСбі - гС СгкСвС ТСзФ, УПТПгкьСУмТСзСбі - 
гС мТьСХ ТСзіб, гСбвСУмТСзСбі - лСкОг мТж ТСзж); 

 УлСУСаСй еОаПелПпПккя; 
 УмФлПкПй ТжежзФ; 

 йПмСгОйж кОгОккя; 
 УмТСзОйж лСвОрПккя; 

 ікржйж ФйСбОйж кОгОккя, зСТжУмФбОккя ОаС лСвОрПккя. 

Стаття 348. Контроль банку за використанням кредиту 
1. БОкз егіРУкює зСкмТСиь еО бжзСкОккяй ФйСб зТПгжмкСвС гСвСбСТФ, оіиьСбжй 

бжзСТжУмОккяй, УбСєпОУкжй і лСбкжй лСвОрПккяй лСежпзж б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСгОбУмбСй. 

2. К ТОеі язсС лСежпОиькжз кП бжзСкФє УбСїХ еСаСб'яеОкь, лПТПгаОпПкжХ зТПгжмкжй 
гСвСбСТСй, аОкз йОє лТОбС еФлжкжмж лСгОиьрФ бжгОпФ зТПгжмФ біглСбігкС гС гСвСбСТФ. 
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Стаття 349. Кредитні ресурси 
1. БОкзж егіРУкююмь зТПгжмкі СлПТОоії б йПдОХ зТПгжмкжХ ТПУФТУіб, язі бСкж 

ФмбСТююмь Ф лТСоПУі УбСєї гіяиькСУмі. ВСкж йСдФмь лСежпОмж Сгжк б СгкСвС кО гСвСбіТкжХ 
еОУОгОХ ТПУФТУж, еОиФпОмж мО ТСейісФбОмж зСрмж Ф нСТйі гПлСежміб, бзиОгіб і егіРУкюбОмж 
беОєйкі СлПТОоії, лПТПгаОпПкі їХ УмОмФмОйж. 

2. К ТОеі кПгСУмОмкСУмі зСрміб гия егіРУкПккя зТПгжмкжХ СлПТОоіР і бжзСкОккя беямжХ 
кО УПаП еСаСб'яеОкь аОкзж йСдФмь СгПТдФбОмж лСежпзж Ф ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж. 
КТПгжмкі ТПУФТУж ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж УмОкСбиямь зСрмж УмОмФмкСвС зОлімОиФ мО 
ікржХ нСкгіб, ікрі зСрмж, сС бжзСТжУмСбФюмьУя яз зТПгжмкі ТПУФТУж біглСбігкС гС еОзСкФ. 

3. ЗОвОиькі ФйСбж бжзСТжУмОккя зТПгжмкжХ ТПУФТУіб бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй мО 
ікржйж еОзСкОйж. 

Стаття 350. Факторингові операції 
1. БОкз йОє лТОбС ФзиОУмж гСвСбіТ нОзмСТжквФ (нікОкУФбОккя ліг бігУмФлиПккя лТОбО 

вТСрСбСї бжйСвж), еО язжй бік лПТПгОє ОаС еСаСб'яеФємьУя лПТПгОмж вТСрСбі зСрмж б 
ТСелСТягдПккя гТФвСї УмСТСкж еО лиОмФ, О гТФвО УмСТСкО бігУмФлОє ОаС еСаСб'яеФємьУя 
бігУмФлжмж аОкзФ УбСє лТОбС вТСрСбСї бжйСвж гС мТПмьСї СУСаж. 

2. ЗОвОиькі ФйСбж мО лСТягСз егіРУкПккя нОзмСТжквСбжХ СлПТОоіР бжекОпОюмьУя 
Мжбіиькжй зСгПзУСй КзТОїкж, ожй КСгПзУСй, ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж, О мОзСд 
кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж. 

Стаття 351. Лізингові операції банків 
1. БОкзж йОюмь лТОбС лТжгаОбОмж еО биОУкі зСрмж еОУСаж бжТСакжомбО гия лПТПгОпі 

їХ Ф иіежкв е гСмТжйОккяй бжйСв, бУмОкСбиПкжХ Ф УмОммі 292 оьСвС КСгПзУФ. 
2. ЗОвОиькі ФйСбж мО лСТягСз егіРУкПккя иіежквСбжХ СлПТОоіР бжекОпОюмьУя еОзСкСй 

лТС аОкзж і аОкзібУьзФ гіяиькіУмь, ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж, О мОзСд кСТйОмжбкС-
лТОбСбжйж ОзмОйж ЗОоіСкОиькСвС аОкзФ КзТОїкж. 

§ 2. Снраутвалля 

Стаття 352. Страхування у сфері господарювання 
1. ЛмТОХФбОккя - оП гіяиькіУмь УлПоіОиькС ФлСбкСбОдПкжХ гПТдОбкжХ СТвОкіеОоіР мО 

УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя (УмТОХСбжзіб), лСб'яеОкО е кОгОккяй УмТОХСбжХ лСУиФв 
юТжгжпкжй СУСаОй ОаС вТСйОгякОй (УмТОХФбОиькжзОй) сСгС еОХжУмФ їХ йОРкСбжХ 
ікмПТПУіб Ф ТОеі кОУмОккя бжекОпПкжХ еОзСкСй пж гСвСбСТСй УмТОХФбОккя лСгіР (УмТОХСбжХ 
бжлОгзіб), еО ТОХФкСз вТСрСбжХ нСкгіб, язі нСТйФюмьУя рияХСй УлиОмж УмТОХФбОиькжзОйж 
УмТОХСбжХ лиОмПдіб. 

2. ЛмТОХФбОккя йСдП егіРУкюбОмжУя кО СУкСбі гСвСбСТФ йід УмТОХФбОиькжзСй і 
УмТОХСбжзСй (гСаТСбіиькП УмТОХФбОккя) ОаС кО СУкСбі еОзСкФ (СаСб'яезСбП УмТОХФбОккя). 

3. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя е йПмСю УмТОХСбСвС еОХжУмФ їХ йОРкСбжХ ікмПТПУіб 
йСдФмь УмбСТюбОмж мСбОТжУмбО беОєйкСвС УмТОХФбОккя б лСТягзФ і кО ФйСбОХ, бжекОпПкжХ 
еОзСкСгОбУмбСй. 

Стаття 353. Суб'єкти страхової діяльності у сфері господарювання 
1. ЛФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя - УмТОХСбжзж егіРУкююмь УмТОХСбФ гіяиькіУмь еО ФйСбж 

СгПТдОккя иіоПкеії кО лТОбС лТСбПгПккя лПбкСвС бжгФ УмТОХФбОккя. ЛмТОХСбжз йОє лТОбС 
еОРйОмжУя ижрП мжйж бжгОйж УмТОХФбОккя, язі бжекОпПкі б иіоПкеії. 

2. ЙТПгйПмСй аПелСУПТПгкьСї гіяиькСУмі УмТОХСбжзО йСдП аФмж ижрП УмТОХФбОккя, 
лПТПУмТОХСбФбОккя мО нікОкУСбО гіяиькіУмь, лСб'яеОкО е нСТйФбОккяй, ТСейісПккяй 
УмТОХСбжХ ТПеПТбіб мО ФлТОбиіккяй кжйж. ДСлФУзОємьУя егіРУкПккя бзОеОкжХ бжгіб 
гіяиькСУмі Ф бжвиягі кОгОккя лСУиФв гия ікржХ УмТОХСбжзіб еО гСвСбСТОйж лТС УліиькФ 
гіяиькіУмь. 
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3. ЛмТОХФбОиькжзОйж Ф оьСйФ КСгПзУі бжекОпОюмьУя ФпОУкжзж вСУлСгОТУьзжХ 
бігкСУжк, язі ФзиОиж гСвСбСТж УмТОХФбОккя іе УмТОХСбжзОйж ОаС є УмТОХФбОиькжзОйж 
біглСбігкС гС еОзСкФ. 

Стаття 354. Договір страхування 
1. ЗО гСвСбСТСй УмТОХФбОккя УмТОХСбжз еСаСб'яеФємьУя Ф ТОеі кОУмОккя УмТОХСбСвС 

бжлОгзФ егіРУкжмж УмТОХСбФ бжлиОмФ УмТОХФбОиькжзФ ОаС ікріР СУСаі, бжекОпПкіР 
УмТОХФбОиькжзСй Ф гСвСбСТі УмТОХФбОккя, О УмТОХФбОиькжз еСаСб'яеФємьУя УлиОпФбОмж 
УмТОХСбі лиОмПді Ф бжекОпПкі УмТСзж мО бжзСкФбОмж ікрі ФйСбж гСвСбСТФ. 

2. ЗОоіСкОиькжР аОкз КзТОїкж йОє лТОбС біглСбігкС гС еОзСкФ бУмОкСбиюбОмж 
гСгОмзСбі бжйСвж гС гСвСбСТіб УмТОХФбОккя. 

3. ЙТж ФзиОгПккі гСвСбСТФ УмТОХФбОккя УмТОХСбжз йОє лТОбС бжйОвОмж Ф 
УмТОХФбОиькжзО гСбігзФ лТС РСвС нікОкУСбжР УмОк, лігмбПТгдПкФ ОФгжмСТСй (ОФгжмСТУьзСю 
СТвОкіеОоією). 

4. КзиОгПккя гСвСбСТФ УмТОХФбОккя йСдП лСУбігпФбОмжУя УмТОХСбжй УбігСомбСй 
(лСиіУСй, УПТмжнізОмСй), сС є нСТйСю гСвСбСТФ УмТОХФбОккя. 

Стаття 355. Законодавство про страхування у сфері господарювання 
1. Иа'єзмж УмТОХФбОккя, бжгж СаСб'яезСбСвС УмТОХФбОккя, О мОзСд еОвОиькі ФйСбж 

егіРУкПккя УмТОХФбОккя, бжйСвж гС гСвСбСТіб УмТОХФбОккя мО лСТягСз егіРУкПккя 
гПТдОбкСвС кОвиягФ еО УмТОХСбСю гіяиькіУмю бжекОпОюмьУя Мжбіиькжй зСгПзУСй КзТОїкж, 
ожй КСгПзУСй, еОзСкСй лТС УмТОХФбОккя, ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж. 

§ 3. Посередлзпнво т ждійслеллі омерапій ж піллзкз мамеракз. Фолдова біреа 
Снання 356. Взийюрела. 
Снання 357. Взийюрела. 
Снання 358. Взийюрела. 
Снання 359. Взийюрела. 
Снання 360. Взийюрела. 
Снання 361. Взийюрела. 

§ 4. Атдзн 

Стаття 362. Аудиторська діяльність 
1. АФгжмСТУьзО гіяиькіУмь - оП кПеОиПдкО лТСнПУіРкО гіяиькіУмь ОФгжмСТіб мО 

УФа'єзміб ОФгжмСТУьзСї гіяиькСУмі, еОТПєУмТСбОкжХ Ф КПєУмТі ОФгжмСТіб мО УФа'єзміб 
ОФгжмСТУьзСї гіяиькСУмі, е кОгОккя ОФгжмСТУьзжХ лСУиФв. 

2. АФгжмСТУьзО гіяиькіУмь ТПвФиюємьУя ожй КСгПзУСй, еОзСкСй лТС ОФгжмСТУьзФ 
гіяиькіУмь мО ікржйж лТжРкямжйж біглСбігкС гС кжХ кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж. 

Стаття 363. Аудит фінансової звітності та державний фінансовий аудит 
1. АФгжм нікОкУСбСї ебімкСУмі - оП ОФгжмСТУьзО лСУиФвО е лПТПбіТзж гОкжХ 

аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ і лСзОекжзіб нікОкУСбСї ебімкСУмі мО зСкУСиігСбОкСї нікОкУСбСї 
ебімкСУмі юТжгжпкСї СУСаж ОаС лТПгУмОбкжомбО ікСеПйкСвС УФа'єзмО вСУлСгОТюбОккя, ОаС 
ікрСвС УФа'єзмО, язжР лСгОє нікОкУСбФ ебімкіУмь, е йПмСю бжУиСбиПккя кПеОиПдкСї гФйзж 
ОФгжмСТО лТС її біглСбігкіУмь б ФУіХ УФммєбжХ ОУлПзмОХ бжйСвОй кОоіСкОиькжХ лСиСдПкь 
(УмОкгОТміб) аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ, йідкОТСгкжХ УмОкгОТміб нікОкУСбСї ебімкСУмі ОаС 
ікржй бжйСвОй. 

2. АФгжм нікОкУСбСї ебімкСУмі егіРУкюємьУя УФа'єзмОйж ОФгжмСТУьзСї гіяиькСУмі, 
еОТПєУмТСбОкжйж Ф КПєУмТі ОФгжмСТіб мО УФа'єзміб ОФгжмСТУьзСї гіяиькСУмі. 

3. ДПТдОбкжР нікОкУСбжР ОФгжм є ТіекСбжгСй гПТдОбкСвС нікОкУСбСвС зСкмТСию і 
лСиявОє Ф егіРУкПккі лПТПбіТзж мО ОкОиіеФ нОзмжпкСвС УмОкФ УлТОб сСгС еОзСккСвС мО 
ПнПзмжбкСвС бжзСТжУмОккя гПТдОбкжХ пж зСйФкОиькжХ зСрміб і йОРкО, ікржХ Озмжбіб 
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гПТдОбж, лТОбжиькСУмі бПгПккя аФХвОимПТУьзСвС СаиізФ і гСУмСбіТкСУмі нікОкУСбСї 
ебімкСУмі, нФкзоіСкФбОккя УжУмПйж бкФмТіркьСвС зСкмТСию. 

4. ДПТдОбкжР нікОкУСбжР ОФгжм егіРУкюємьУя КОХФкзСбСю лОиОмСю мО СТвОкОйж 
гПТдОбкСвС нікОкУСбСвС зСкмТСию біглСбігкС гС еОзСкФ. 

5. АФгжм нікОкУСбСї ебімкСУмі мО гПТдОбкжР нікОкУСбжР ОФгжм йСдФмь лТСбСгжмжУя 
еО ікіоіОмжбСю УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, О мОзСд Ф бжлОгзОХ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй 
(СаСб'яезСбжР ОФгжм). 

Стаття 364. Аудитор і суб'єкти аудиторської діяльності 
1. АФгжмСТ - оП ніежпкО СУСаО, язО лігмбПТгжиО збОиінізОоіРкФ лТжгОмкіУмь гС 

лТСбОгдПккя ОФгжмСТУьзСї гіяиькСУмі, йОє біглСбігкжР лТОзмжпкжР гСУбіг мО бкПУПкО гС 
КПєУмТФ ОФгжмСТіб мО УФа'єзміб ОФгжмСТУьзСї гіяиькСУмі. 

2. ЛФа'єзм ОФгжмСТУьзСї гіяиькСУмі - оП ОФгжмСТУьзО ніТйО ОаС ОФгжмСТ, язжР 
лТСбОгжмь ОФгжмСТУьзФ гіяиькіУмь яз ніежпкО СУСаО - ліглТжєйПоь ОаС лТСбОгжмь 
кПеОиПдкФ лТСнПУіРкФ гіяиькіУмь, сС кОаФб лТОбО кО лТСбОгдПккя ОФгжмСТУьзСї гіяиькСУмі 
кО лігУмОбОХ мО б лСТягзФ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСгОбУмбСй, мО бкПУПкжР гС КПєУмТФ 
ОФгжмСТіб мО УФа'єзміб ОФгжмСТУьзСї гіяиькСУмі. 

3. КйСбж мО лСТягСз егіРУкПккя ОФгжмСТУьзСї гіяиькСУмі, лТОбО мО СаСб'яезж 
ОФгжмСТіб мО УФа'єзміб ОФгжмСТУьзСї гіяиькСУмі бжекОпОюмьУя еОзСкСй, ікржйж кСТйОмжбкС-
лТОбСбжйж ОзмОйж. 

Снання 365. Взийюрела. 

Параграо 5. Лонерейла діяйьліснь 

Стаття 365
1
. Лотерейна діяльність в Україні 

1. В КзТОїкі гіє гПТдОбкО йСкСлСиія кО СТвОкіеОоію і лТСбПгПккя иСмПТПР. 
2. ЙТСбПгПккя б КзТОїкі аФгь-язжХ ікржХ иСмПТПР, зТій гПТдОбкжХ, еОаСТСкПкС. 
3. ВігкСУжкж Ф УнПТі иСмПТПРкСї гіяиькСУмі ТПвФиююмьУя ожй КСгПзУСй мО ЗОзСкСй 

КзТОїкж "ЙТС гПТдОбкі иСмПТПї б КзТОїкі". 

ГлОвО 36 
ВИКИКИЛМАЗЗЯ К ЙІДЙКИЄЖЗИМЬКІЕ ДІЯЙЬЗИЛМІ ЙКАВ ІЗОИН ЛКБ'ЄКМІВ 

ГИЛЙИДАКЮВАЗЗЯ (КИЖДКМІЕЗА КИЗМДЛІЯ) 

Стаття 366. Договір комерційної концесії 
1. ЗО гСвСбСТСй зСйПТоіРкСї зСкоПУії СгкО УмСТСкО (лТОбСбСиСгіиПоь) 

еСаСб'яеФємьУя кОгОмж гТФвіР УмСТСкі (зСТжУмФбОпПбі) кО УмТСз ОаС аПе бжекОпПккя УмТСзФ 
лТОбС бжзСТжУмОккя б ліглТжєйкжоьзіР гіяиькСУмі зСТжУмФбОпО зСйлиПзУФ лТОб, кОиПдкжХ 
лТОбСбСиСгіиьоПбі, О зСТжУмФбОп еСаСб'яеФємьУя гСмТжйФбОмжУя ФйСб бжзСТжУмОккя 
кОгОкжХ РСйФ лТОб мО УлиОмжмж лТОбСбСиСгіиьоПбі СаФйСбиПкФ гСвСбСТСй бжкОвСТСгФ. 

2. ДСвСбіТ зСйПТоіРкСї зСкоПУії лПТПгаОпОє бжзСТжУмОккя зСйлиПзУФ кОгОкжХ 
зСТжУмФбОпПбі лТОб, гіиСбСї ТПлФмОоії і зСйПТоіРкСвС гСУбігФ лТОбСбСиСгіиьоя б лПбкСйФ 
СаУяеі, іе еОекОпПккяй ОаС аПе еОекОпПккя мПТжмСТії бжзСТжУмОккя сСгС лПбкСї УнПТж 
ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі. 

Стаття 367. Форма договору комерційної концесії 
1. ДСвСбіТ зСйПТоіРкСї зСкоПУії лСбжкПк аФмж ФзиОгПкжР Ф лжУьйСбіР нСТйі Ф бжвиягі 

єгжкСвС гСзФйПкмО. ЗПгСгПТдОккя оієї бжйСвж мявкП еО УСаСю кПгіРУкіУмь гСвСбСТФ. 
2. Часнзлт дртгт взийюрело. 
3. Часнзлт нреню взийюрело. 
4. Ікрі бжйСвж сСгС ФзиОгОккя гСвСбСТФ зСйПТоіРкСї зСкоПУії бУмОкСбиююмьУя 

еОзСкСй. 
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Стаття 368. Комерційна субконцесія 
1. ДСвСбСТСй зСйПТоіРкСї зСкоПУії йСдП аФмж лПТПгаОпПкС лТОбС зСТжУмФбОпО 

гСебСиямж ікржй СУСаОй зСТжУмФбОккя кОгОкжй РСйФ зСйлиПзУСй лТОб ОаС пОУмзСю оьСвС 
зСйлиПзУФ лТОб кО ФйСбОХ зСйПТоіРкСї УФазСкоПУії, лСвСгдПкжХ кжй іе лТОбСбСиСгіиьоПй 
ОаС бжекОпПкжХ Ф гСвСбСТі зСйПТоіРкСї зСкоПУії. 

2. ЯзсС гСвСбіТ зСйПТоіРкСї зСкоПУії бжекОкС кПгіРУкжй, кПгіРУкі мОзСд ФзиОгПкі кО 
РСвС СУкСбі гСвСбСТж зСйПТоіРкСї УФазСкоПУії. 

Стаття 369. Винагорода за договором комерційної концесії 
1. ВжкОвСТСгО еО гСвСбСТСй зСйПТоіРкСї зСкоПУії йСдП бжлиОпФбОмжУя зСТжУмФбОпПй 

лТОбСбСиСгіиьоПбі Ф нСТйі ТОеСбжХ ОаС лПТіСгжпкжХ лиОмПдіб ОаС б ікріР нСТйі, 
лПТПгаОпПкіР гСвСбСТСй. 

Стаття 370. Обов'язки правоволодільця 
1. ЙТОбСбСиСгіиПоь еСаСб'яеОкжР: 

 лПТПгОмж зСТжУмФбОпПбі мПХкіпкФ мО зСйПТоіРкФ гСзФйПкмОоію і кОгОмж ікрФ 
ікнСТйОоію, кПСаХігкФ зСТжУмФбОпПбі гия егіРУкПккя лТОб, кОгОкжХ РСйФ еО 
гСвСбСТСй зСйПТоіРкСї зСкоПУії, О мОзСд лТСікУмТФзмФбОмж зСТжУмФбОпО і РСвС 
лТОоібкжзіб е лжмОкь, лСб'яеОкжХ іе егіРУкПккяй ожХ лТОб; 

 бжгОмж зСТжУмФбОпПбі лПТПгаОпПкі гСвСбСТСй иіоПкеії (гСебСиж), 
еОаПелПпжбрж їХ СнСТйиПккя Ф бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй лСТягзФ. 

2. ЯзсС гСвСбСТСй зСйПТоіРкСї зСкоПУії кП лПТПгаОпПкС ікрП, лТОбСбСиСгіиПоь 
еСаСб'яеОкжР: 

 абжап дртгзй взийюрело; 

 кОгОбОмж зСТжУмФбОпПбі лСУміРкП мПХкіпкП мО зСкУФиьмОмжбкП УлТжяккя, 
бзиюпОюпж УлТжяккя Ф кОбпОккі мО лігбжсПккі збОиінізОоії лТОоібкжзіб; 

 зСкмТСиюбОмж язіУмь мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), сС бжТСаияюмьУя (бжзСкФюмьУя 
ОаС кОгОюмьУя) зСТжУмФбОпПй кО лігУмОбі гСвСбСТФ зСйПТоіРкСї зСкоПУії. 

Стаття 371. Обов'язки користувача 
1. З ФТОХФбОккяй ХОТОзмПТФ мО СУСаижбСУмПР гіяиькСУмі, сС егіРУкюємьУя 

зСТжУмФбОпПй еО гСвСбСТСй зСйПТоіРкСї зСкоПУії, зСТжУмФбОп еСаСб'яеОкжР: 
 бжзСТжУмСбФбОмж лТж егіРУкПккі лПТПгаОпПкСї гСвСбСТСй гіяиькСУмі 

мСТвСбПиькФ йОТзФ мО ікрі лСекОпПккя лТОбСбСиСгіиьоя бжекОпПкжй Ф 
гСвСбСТі УлСУСаСй; 

 еОаПелПпжмж біглСбігкіУмь язСУмі мСбОТіб, сС бжТСаияюмьУя кжй кО СУкСбі 
гСвСбСТФ, бжзСкОкжХ ТСаім, лСУиФв, сС кОгОюмьУя, язСУмі мОзжХ УОйжХ мСбОТіб 
(ТСаім, лСУиФв), сС бжТСаияюмьУя (бжзСкФюмьУя ОаС кОгОюмьУя) аПелСУПТПгкьС 
лТОбСбСиСгіиьоПй; 

 гСмТжйФбОмжУя ікУмТФзоіР і бзОеібСз лТОбСбСиСгіиьоя, УлТяйСбОкжХ кО 
еОаПелПпПккя біглСбігкСУмі ХОТОзмПТФ, УлСУСаіб мО ФйСб бжзСТжУмОккя 
зСйлиПзУФ кОгОкжХ лТОб бжзСТжУмОккю ожХ лТОб лТОбСбСиСгіиьоПй; 

 кОгОбОмж лСзФлояй (еОйСбкжзОй) гСгОмзСбі лСУиФвж, кО язі бСкж йСвиж а 
ТСеТОХСбФбОмж, зФлФюпж (еОйСбияюпж) мСбОТ (ТСаСмФ, лСУиФвж) аПелСУПТПгкьС 
Ф лТОбСбСиСгіиьоя; 

 ікнСТйФбОмж лСзФлоіб (еОйСбкжзіб) кОРаіиьр СпПбжгкжй гия кжХ УлСУСаСй 
лТС бжзСТжУмОккя кжй мСТвСбПиькСї йОТзж мО ікржХ лСекОпПкь 
лТОбСбСиСгіиьоя еО гСвСбСТСй зСйПТоіРкСї зСкоПУії; 

 кП ТСевСиСрФбОмж УПзТПмж бжТСакжомбО лТОбСбСиСгіиьоя мО ікрФ СгПТдОкФ біг 
кьСвС зСкнігПкоіРкФ ікнСТйОоію; 

 УлиОмжмж лТОбСбСиСгіиьоПбі СаФйСбиПкФ гСвСбСТСй бжкОвСТСгФ. 
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Стаття 372. Обмеження прав сторін за договором комерційної концесії 
1. ДСвСбСТСй зСйПТоіРкСї зСкоПУії йСдФмь аФмж лПТПгаОпПкі СайПдПккя лТОб УмСТік 

еО ожй гСвСбСТСй, еСзТПйО: 
 СаСб'яеСз лТОбСбСиСгіиьоя кП кОгОбОмж ікржй СУСаОй ОкОиСвіпкі зСйлиПзУж 

лТОб гия їХ бжзСТжУмОккя кО еОзТілиПкіР еО зСТжУмФбОпПй мПТжмСТії ОаС 
ФмТжйФбОмжУя біг биОУкСї ОкОиСвіпкСї гіяиькСУмі кО оіР мПТжмСТії; 

 СаСб'яеСз зСТжУмФбОпО кП гСлФУзОмж РСвС зСкзФТПкоії е лТОбСбСиСгіиьоПй кО 
мПТжмСТії, кО язФ лСржТюємьУя пжккіУмь гСвСбСТФ зСйПТоіРкСї зСкоПУії 
УмСУСбкС ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі, сС егіРУкюємьУя зСТжУмФбОпПй е 
бжзСТжУмОккяй кОиПдкжХ лТОбСбСиСгіиьоПбі лТОб; 

 бігйСбО зСТжУмФбОпО біг СгПТдОккя еО гСвСбСТСй зСйПТоіРкСї зСкоПУії 
ОкОиСвіпкжХ лТОб Ф зСкзФТПкміб (лСмПкоіРкжХ зСкзФТПкміб) лТОбСбСиСгіиьоя; 

 СаСб'яеСз зСТжУмФбОпО лСвСгдФбОмж е лТОбСбСиСгіиьоПй йіУоП ТСемОрФбОккя 
бжТСакжпжХ лТжйісПкь, сС йОюмь бжзСТжУмСбФбОмжУя лТж егіРУкПккі кОгОкжХ 
еО гСвСбСТСй лТОб, О мОзСд їХ бкФмТіркє і еСбкіркє СнСТйиПккя. 

2. ИайПдФбОиькі ФйСбж йСдФмь аФмж бжекОкі кПгіРУкжйж, язсС оі ФйСбж УФлПТПпОмь 
еОзСкСгОбУмбФ. 

Стаття 373. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що 
заявляються до користувача 

1. ЙТОбСбСиСгіиПоь кПУП УФаУжгіОТкФ біглСбігОиькіУмь еО бжйСвОйж, сС еОябияюмьУя 
гС зСТжУмФбОпО зСйПТоіРкСї зСкоПУії Ф ТОеі кПбіглСбігкСУмі язСУмі мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), 
язі лТСгОюмьУя (бжзСкФюмьУя, кОгОюмьУя) зСТжУмФбОпПй. 

2. ЗО бжйСвОйж, сС еОябияюмьУя гС зСТжУмФбОпО яз бжТСакжзО лТСгФзоії (мСбОТіб) 
лТОбСбСиСгіиьоя, СУмОккіР біглСбігОє УСиігОТкС е зСТжУмФбОпПй. 

Стаття 374. Зміна та розірвання договору комерційної концесії 
1. ДСвСбіТ зСйПТоіРкСї зСкоПУії йСдП аФмж ейікПкжР біглСбігкС гС лСиСдПкь, 

бУмОкСбиПкжХ УмОммПю 188 оьСвС КСгПзУФ. 
2. Часнзлт дртгт взийюрело. 
3. КСдкО іе УмСТік гСвСбСТФ зСйПТоіРкСї зСкоПУії, ФзиОгПкСвС аПе еОекОпПкСвС УмТСзФ, 

йОє лТОбС Ф аФгь-язжР пОУ бігйСбжмжУя біг гСвСбСТФ, лСбігСйжбрж лТС оП гТФвФ УмСТСкФ еО 
ріУмь йіУяоіб, язсС гСвСбСТСй кП лПТПгаОпПкжР аіиьр мТжбОижР УмТСз. 

4. Часнзлт ренвернт взийюрело. 
5. ЙТж СвСиСрПккі лТОбСбСиСгіиьоя ОаС зСТжУмФбОпО кПлиОмСУлТСйСдкжй 

(аОкзТФмСй) гСвСбіТ зСйПТоіРкСї зСкоПУії лТжлжкяємьУя. 

Стаття 375. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення 
правоволодільця 

1. К ТОеі ейікж мСТвСбПиькСї йОТзж пж ікрСвС лСекОпПккя лТОбСбСиСгіиьоя, лТОбО кО 
бжзСТжУмОккя язжХ бХСгямь Ф зСйлиПзУ лТОб еО гСвСбСТСй зСйПТоіРкСї зСкоПУії, оПР 
гСвСбіТ еаПТівОє пжккіУмь сСгС кСбжХ лСекОпПкь лТОбСбСиСгіиьоя, язсС зСТжУмФбОп кП 
бжйОвОє ТСеіТбОккя гСвСбСТФ. 

2. К ТОеі лТСгСбдПккя пжккСУмі гСвСбСТФ зСйПТоіРкСї зСкоПУії зСТжУмФбОп йОє лТОбС 
бжйОвОмж біглСбігкСвС ейПкрПккя кОиПдкСї лТОбСбСиСгіиьоПбі бжкОвСТСгж. 

3. ЯзсС б лПТіСг гії гСвСбСТФ зСйПТоіРкСї зСкоПУії лТжлжкжиСУя лТОбС, зСТжУмФбОккя 
язжй кОгОкС еО ожй гСвСбСТСй, гСвСбіТ лТСгСбдФє УбСю пжккіУмь, зТій лСиСдПкь, сС 
УмСУФюмьУя лТОбО, язП лТжлжкжиСУя, О зСТжУмФбОп, язсС ікрП кП лПТПгаОпПкС гСвСбСТСй, 
йОє лТОбС бжйОвОмж біглСбігкСвС ейПкрПккя кОиПдкСї лТОбСбСиСгіиьоПбі бжкОвСТСгж. 
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Стаття 376. Правове регулювання комерційної концесії 
1. ВігкСУжкж, лСб'яеОкі е бжзСТжУмОккяй Ф ліглТжєйкжоьзіР гіяиькСУмі лТОб ікржХ 

УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, ТПвФиююмьУя ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж. 
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Козділ VII 
 ЗИВЗІОЗЬИДКИЗИЖІНЗА ДІЯЙЬЗІЛМЬ 

ГлОвО 37 
 ЗАГАЙЬЗІ ЙИЙИЖДЗЗЯ 

Стаття 377. Поняття зовнішньоекономічної діяльності 
1. ЗСбкіркьСПзСкСйіпкСю гіяиькіУмю УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя є вСУлСгОТУьзО 

гіяиькіУмь, язО б лТСоПУі її егіРУкПккя лСмТПаФє лПТПмжкОккя йжмкСвС зСТгСкФ КзТОїкж 
йОРкСй, еОекОпПкжй Ф пОУмжкі лПТріР УмОммі 139 оьСвС КСгПзУФ, мО/ОаС ТСаСпСю УжиСю. 

2. ЗСбкіркьСПзСкСйіпкО гіяиькіУмь лТСбОгжмьУя кО лТжкожлОХ УбСаСгж її УФа'єзміб 
гСаТСбіиькС бУмФлОмж Ф еСбкіркьСПзСкСйіпкі бігкСУжкж, егіРУкюбОмж їХ Ф аФгь-язжХ 
нСТйОХ, кП еОаСТСкПкжХ еОзСкСй, мО ТібкСУмі лПТПг еОзСкСй ФУіХ УФа'єзміб 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі. 

3. ЗОвОиькі ФйСбж мО лСТягСз егіРУкПккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі 
УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй, еОзСкСй лТС 
еСбкіркьСПзСкСйіпкФ гіяиькіУмь мО ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж. 

4. ДС еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі мОзСд бігкСУжмьУя гіяиькіУмь гПТдОбкжХ 
еОйСбкжзіб е гПТдОбкСвС СаСТСккСвС еОйСбиПккя Ф бжлОгзОХ, бжекОпПкжХ еОзСкСй 
КзТОїкж. 

Стаття 378. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності 
1. ЛФа'єзмОйж еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі є: 

 УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя, еОекОпПкі б лФкзмОХ 1, 2 пОУмжкж гТФвСї УмОммі 55 
оьСвС КСгПзУФ; 

 абжап нреній взийюрело; 

 гПТдОбкі еОйСбкжзж Ф УнПТі СаСТСкж. 
2. К еСбкіркьСПзСкСйіпкіР гіяиькСУмі йСдФмь аТОмж ФпОУмь мОзСд 

еСбкіркьСПзСкСйіпкі СТвОкіеОоії, сС йОюмь УмОмФУ юТжгжпкСї СУСаж, ФмбСТПкі б КзТОїкі 
біглСбігкС гС еОзСкФ СТвОкОйж гПТдОбкСї биОгж ОаС СТвОкОйж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя. 

3. ДПТдОбО вОТОкмФє СгкОзСбжР еОХжУм ФУіХ УФа'єзміб еСбкіркьСПзСкСйіпкСї 
гіяиькСУмі. 

Стаття 379. Види зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічні 
операції 

1. КУі УФа'єзмж еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі йОюмь лТОбС кО егіРУкПккя аФгь-
язжХ бжгіб еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі і еСбкіркьСПзСкСйіпкжХ СлПТОоіР, язсС ікрП 
кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй. 

2. Вжгж еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, лПТПиіз еСбкіркьСПзСкСйіпкжХ СлПТОоіР, 
сС егіРУкююмьУя кО мПТжмСТії КзТОїкж, ФйСбж мО лСТягСз їХ егіРУкПккя УФа'єзмОйж 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, О мОзСд лПТПиіз мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), еОаСТСкПкжХ гия 
ПзУлСТмФ мО ійлСТмФ, бжекОпОюмьУя еОзСкСй. 

Стаття 380. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
1. ДПТдОбкП ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі УлТяйСбФємьУя кО еОХжУм 

ПзСкСйіпкжХ ікмПТПУіб КзТОїкж, лТОб і еОзСккжХ ікмПТПУіб УФа'єзміб еСбкіркьСПзСкСйіпкСї 
гіяиькСУмі, УмбСТПккя ТібкжХ ФйСб гия ТСебжмзФ ФУіХ бжгіб ліглТжєйкжомбО Ф УнПТі 
еСбкіркьСПзСкСйіпкжХ бігкСУжк мО бжзСТжУмОккя УФа'єзмОйж еСбкіркьСПзСкСйіпкСї 
гіяиькСУмі гСХСгіб мО ікбПУмжоіР, еОСХСпПккя зСкзФТПкоії і СайПдПккя йСкСлСиіейФ 
УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя Ф УнПТі еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі. 
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2. ИТвОкж гПТдОбкСї биОгж, СТвОкж йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя кП йОюмь лТОбО 
бмТФпОмжУя б СлПТОмжбкФ гіяиькіУмь УФа'єзміб еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, зТій 
бжлОгзіб, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

3. ЙПТПиіз мО лСбкСбОдПккя СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж, сС егіРУкююмь ТПвФиюбОккя 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, О мОзСд нСТйж її гПТдОбкСвС ТПвФиюбОккя мО зСкмТСию 
бжекОпОюмьУя ожй КСгПзУСй, еОзСкСй лТС еСбкіркьСПзСкСйіпкФ гіяиькіУмь, ікржйж 
еОзСкОйж. 

Стаття 381. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій 
1. КОаікПм ЖікіУмТіб КзТОїкж йСдП бУмОкСбиюбОмж лПТПиіз мСбОТіб (ТСаім, лСУиФв), 

ПзУлСТм мО ійлСТм язжХ егіРУкююмьУя УФа'єзмОйж еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі ижрП еО 
кОябкСУмі иіоПкеії. 

2. ЙСТягСз иіоПкеФбОккя ПзУлСТмкС-ійлСТмкжХ СлПТОоіР мО бжгж иіоПкеіР 
бжекОпОюмьУя еОзСкСй. 

3. КПджй збСмФбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкжХ СлПТОоіР еОлТСбОгдФємьУя Ф бжлОгзОХ, 
лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, пжккжйж йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж КзТОїкж, мО егіРУкюємьУя 
рияХСй СайПдПккя еОвОиькСї зіиьзСУмі мО/ОаС УФйОТкСї йжмкСї бОТмСУмі мСбОТіб, язО йСдП 
аФмж ббПеПкО (бжбПеПкО) еО лПбкжР лПТіСг. ЙСТягСз збСмФбОккя еОекОпПкжХ СлПТОоіР мО 
бжгж збСм бжекОпОюмьУя еОзСкСй. 

4. ІкнСТйОоія сСгС ббПгПккя ТПджйФ иіоПкеФбОккя ОаС збСмФбОккя лФаиізФємьУя б 
СніоіРкжХ бжгОккяХ Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. 

Стаття 382. Зовнішньоекономічні договори (контракти) 
1. ЛФа'єзмж еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі йОюмь лТОбС ФзиОгОмж аФгь-язі 

еСбкіркьСПзСкСйіпкі гСвСбСТж (зСкмТОзмж), зТій мжХ, ФзиОгПккя язжХ еОаСТСкПкС 
еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 

2. ЛСТйО і лСТягСз ФзиОгПккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСвС гСвСбСТФ (зСкмТОзмФ), лТОбО 
мО СаСб'яезж РСвС УмСТік ТПвФиююмьУя ЗОзСкСй КзТОїкж "ЙТС йідкОТСгкП лТжбОмкП лТОбС" 
мО ікржйж еОзСкОйж. 

3. ЗСбкіркьСПзСкСйіпкжР гСвСбіТ (зСкмТОзм) йСдП аФмж бжекОкжР кПгіРУкжй Ф 
УФгСбСйФ лСТягзФ, язсС бік кП біглСбігОє бжйСвОй еОзСкіб КзТОїкж ОаС пжккжй 
йідкОТСгкжй гСвСбСТОй, евСгФ кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкС ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж. 

4. ЗОзСкСй йСдП аФмж бУмОкСбиПкжР СУСаижбжР лСТягСз ФзиОгПккя, бжзСкОккя і 
ТСеіТбОккя СзТПйжХ бжгіб еСбкіркьСПзСкСйіпкжХ гСвСбСТіб (зСкмТОзміб). 

Стаття 383. Державна реєстрація зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів) 

1. КОаікПм ЖікіУмТіб КзТОїкж е йПмСю еОаПелПпПккя біглСбігкСУмі 
еСбкіркьСПзСкСйіпкжХ гСвСбСТіб (зСкмТОзміб) еОзСкСгОбУмбФ КзТОїкж йСдП 
еОлТСбОгдФбОмж їХ гПТдОбкФ ТПєУмТОоію. 

2. Вжгж еСбкіркьСПзСкСйіпкжХ гСвСбСТіб (зСкмТОзміб), сС лігиявОюмь гПТдОбкіР 
ТПєУмТОоії, О мОзСд лСТягСз її егіРУкПккя бжекОпОюмьУя еОзСкСй лТС еСбкіркьСПзСкСйіпкФ 
гіяиькіУмь мО ікржйж кСТйОмжбкС-лТОбСбжйж ОзмОйж, лТжРкямжйж біглСбігкС гС кьСвС. 

3. ВжзСкОккя еСаСб'яеОкь, сС бжлижбОюмь іе еСбкіркьСПзСкСйіпкжХ гСвСбСТіб 
(зСкмТОзміб), кП еОТПєУмТСбОкжХ б ФУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй лСТягзФ, мявкП еОУмСУФбОккя гС 
УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, язі лСТФржиж ою бжйСвФ, ОгйікіУмТОмжбкС-вСУлСгОТУьзжХ 
УОкзоіР, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй. 

Стаття 384. Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної 
діяльності 

1. ДПТдОбО егіРУкює йжмкП ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі. 
2. ЖжмкП ТПвФиюбОккя еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі егіРУкюємьУя біглСбігкС гС 

ЖжмкСвС зСгПзУФ КзТОїкж, еОзСкФ лТС еСбкіркьСПзСкСйіпкФ гіяиькіУмь, ікржХ еОзСкіб, 
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ЄгжкСвС йжмкСвС мОТжнФ мО пжккжХ йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб, евСгФ кО СаСб'яезСбіУмь язжХ 
кОгОкС ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж. 

3. ЖжмкжР зСкмТСиь кО мПТжмСТії УлПоіОиькжХ (біиькжХ) ПзСкСйіпкжХ еСк ТПвФиюємьУя 
СзТПйжйж еОзСкОйж мО пжккжйж йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж, евСгФ кО СаСб'яезСбіУмь язжХ 
кОгОкС ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж, сС бУмОкСбиююмь УлПоіОиькжР лТОбСбжР ТПджй 
еОекОпПкжХ еСк біглСбігкС гС ТСегіиФ VIII оьСвС КСгПзУФ. 

Стаття 385. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної 
діяльності 

1. ИлСгОмзФбОккя УФа'єзміб еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі йОє егіРУкюбОмжУя еО 
мОзжйж лТжкожлОйж: 

 бУмОкСбиПккя Тібкя СлСгОмзФбОккя бжХСгяпж е кПСаХігкСУмі гСУявкПккя мО 
лігмТжйОккя УОйССзФлкСУмі УФа'єзміб еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі мО 
еОаПелПпПккя аПегПніожмкСУмі лиОмідкСвС аОиОкУФ КзТОїкж; 

 вОТОкмФбОккя УмОаіиькСУмі бжгіб і ТСейіТФ лСгОмзіб, бУмОкСбиПккя лСгОмзіб і 
еаСТіб (СаСб'яезСбжХ лиОмПдіб), О мОзСд УмОмФУФ ікСеПйкжХ бОиюм кО мПТжмСТії 
КзТОїкж бжзиюпкС еОзСкСй; 

 ТібкСУмі УФа'єзміб еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі лТж бУмОкСбиПккі УмОбСз 
лСгОмзіб; 

 еОСХСпПккя ПзУлСТмФ лТСгФзоії бімпжекякСвС бжТСакжомбО. 
2. ЙСгОмзСбі ліиьвж кОгОюмьУя бжзиюпкС біглСбігкС гС еОзСкФ, яз лТОбжиС, УФа'єзмОй 

еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, язі УмОаіиькС ПзУлСТмФюмь кОФзСбФ, кОФзСєйкФ 
лТСгФзоію, ПзУлСТм язжХ лПТПбжсФє ійлСТм еО нікОкУСбжР Тіз і СаУяв ПзУлСТмФ язжХ 
УмОкСбжмь кП йПкрП л'ямж бігУСмзіб біг СаУявФ ТПОиіеСбОкжХ еО нікОкУСбжР Тіз мСбОТіб. 

3. ЛмОбзж лСгОмзіб бУмОкСбиююмьУя мО УзОУСбФюмьУя біглСбігкС гС еОзСкіб лТС 
СлСгОмзФбОккя. 

Стаття 386. Валютні рахунки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 
1. ЛФа'єзмж еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі йОюмь лТОбС бігзТжбОмж аФгь-язі кП 

еОаСТСкПкі еОзСкСй бОиюмкі ТОХФкзж б аОкзібУьзжХ ФУмОкСбОХ, ТСемОрСбОкжХ кО мПТжмСТії 
ікржХ гПТдОб. 

2. ЙСТягСз бігзТжммя бОиюмкжХ ТОХФкзіб Ф аОкзібУьзжХ ФУмОкСбОХ кО мПТжмСТії ікржХ 
гПТдОб ТПвФиюємьУя еОзСкСгОбУмбСй біглСбігкСї гПТдОбж. 

3. ВігзТжммя бОиюмкСвС ТОХФкзФ б ФУмОкСбі аОкзФ еО йПдОйж КзТОїкж УФа'єзмСй 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі язСвС є пОУмзО гПТдОбкСвС йОРкО, 
егіРУкюємьУя еО лСвСгдПккяй е ЛСкгСй гПТдОбкСвС йОРкО КзТОїкж. 

4. ЛФа'єзмж еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі еСаСб'яеОкі кОгОбОмж бігСйСУмі лТС 
бжзСТжУмОккя УбСїХ бОиюмкжХ ТОХФкзіб лСгОмзСбжй СТвОкОй Ф лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСгОбУмбСй. 

5. ЙСТягСз егіРУкПккя ТСеТОХФкзіб б ікСеПйкіР бОиюмі УФа'єзмОйж 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі бУмОкСбиюємьУя еОзСкСй. 

Стаття 387. Валютна виручка від зовнішньоекономічної діяльності 
1. ЛФа'єзмж еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі ліУия УлиОмж лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй 

лСгОмзіб мО еаСТіб (СаСб'яезСбжХ лиОмПдіб) УОйСУміРкС ТСелСТягдОюмьУя бОиюмкСю 
бжТФпзСю біг лТСбПгПкжХ кжйж СлПТОоіР, зТій бжлОгзіб еОлТСбОгдПккя ЗОоіСкОиькжй 
аОкзСй КзТОїкж бжйСвж сСгС СаСб'яезСбСвС лТСгОдФ пОУмжкж кОгХСгдПкь б ікСеПйкіР 
бОиюмі. 
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Стаття 388. Одержання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності 
кредитів в іноземних фінансових установах 

1. ЛФа'єзмж еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі йСдФмь СгПТдФбОмж б ікСеПйкжХ 
нікОкУСбжХ ФУмОкСбОХ бОиюмкі зТПгжмж кО гСвСбіТкіР СУкСбі. ЙТж оьСйФ ФйСбж зТПгжмкСвС 
гСвСбСТФ кП йСдФмь УФлПТПпжмж еОзСкСгОбУмбФ КзТОїкж. 

2. ЛФа'єзмж еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі, Ф УмОмФмкСйФ зОлімОиі язжХ є пОУмзО 
гПТдОбкСвС йОРкО, йСдФмь ФзиОгОмж зТПгжмкі гСвСбСТж е ікСеПйкжйж нікОкУСбжйж 
ФУмОкСбОйж ижрП еО евСгСю ЛСкгФ гПТдОбкСвС йОРкО КзТОїкж. 

3. Вжгж йОРкО, сС кП йСдП аФмж лТПгйПмСй еОУмОбж Ф ТОеі СгПТдОккя бОиюмкСвС 
зТПгжмФ б ікСеПйкіР нікОкУСбіР ФУмОкСбі, бжекОпОюмьУя еОзСкСй. 

Стаття 389. Захист державою прав та законних інтересів суб'єктів 
зовнішньоекономічної діяльності 

1. ДПТдОбО егіРУкює еОХжУм лТОб мО еОзСккжХ ікмПТПУіб УФа'єзміб 
еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі еО йПдОйж КзТОїкж евігкС е кСТйОйж йідкОТСгкСвС 
лТОбО. МОзжР еОХжУм егіРУкюємьУя пПТПе гжлиСйОмжпкі мО зСкУФиьУьзі ФУмОкСбж, гПТдОбкі 
мСТвСбПиькі лТПгУмОбкжомбО, язі лТПгУмОбияюмь ікмПТПУж КзТОїкж, О мОзСд б ікржР УлСУіа, 
бжекОпПкжР еОзСкСй. 

2. ДПТдОбО бджбОє кПСаХігкжХ еОХСгіб Ф біглСбігь кО гжУзТжйікОоіРкі мО/ОаС 
кПгТФдкі гії е аСзФ ікржХ гПТдОб, йжмкжХ УСюеіб ОаС ПзСкСйіпкжХ ФвТФлСбОкь, язі 
СайПдФюмь лТОбО мО еОзСккі ікмПТПУж УФа'єзміб еСбкіркьСПзСкСйіпкСї гіяиькСУмі КзТОїкж. 

3. ЗОзСкСй йСдП аФмж лПТПгаОпПкС УлПоіОиькі еОХСгж сСгС еОХжУмФ кОоіСкОиькСвС 
мСбОТСбжТСакжзО біг гПйліквСбСвС ійлСТмФ мО УлПоіОиькі еОХСгж сСгС ійлСТмФ, язжР еОбгОє 
ОаС йСдП еОбгОмж іУмСмкСї рзСгж кОоіСкОиькжй мСбОТСбжТСакжзОй, О мОзСд бжекОпПкС 
лПТПиіз бжгіб мСбОТіб і лСУиФв, ПзУлСТм, ійлСТм мО мТОкежм язжХ пПТПе мПТжмСТію КзТОїкж 
еОаСТСкяємьУя. 

4. К бжлОгзОХ кПгСаТСУСбіУкСї зСкзФТПкоії гС УФа'єзміб еСбкіркьСПзСкСйіпкСї 
гіяиькСУмі ОаС їХ ікСеПйкжХ зСкмТОвПкміб еОУмСУСбФюмьУя УОкзоії біглСбігкС гС еОзСкФ лТС 
еСбкіркьСПзСкСйіпкФ гіяиькіУмь мО ікржХ еОзСкіб. 

ГлОвО 38 
ІЗИЗДЖЗІ ІЗВДЛМИМІЇ 

Стаття 390. Іноземні інвестори 
1. ІкСеПйкжйж ікбПУмСТОйж бжекОюмьУя мОзі УФа'єзмж, сС егіРУкююмь ікбПУмжоіРкФ 

гіяиькіУмь кО мПТжмСТії КзТОїкж: 
 юТжгжпкі СУСаж, ФмбСТПкі еО еОзСкСгОбУмбСй ікржй, кід еОзСкСгОбУмбС 

КзТОїкж; 
 ікСеПйоі мО СУСаж аПе вТСйОгякУмбО, язі кП йОюмь лСУміРкСвС йіУоя 

лТСджбОккя кО мПТжмСТії КзТОїкж; 
 йідкОТСгкі ФТягСбі мО кПФТягСбі СТвОкіеОоії; 
 ікрі гПТдОбж; 

 ікрі ікСеПйкі УФа'єзмж ікбПУмжоіРкСї гіяиькСУмі, бжекОпПкі еОзСкСй. 

Стаття 391. Види іноземних інвестицій 
1. ІкСеПйкі ікбПУмСТж йОюмь лТОбС егіРУкюбОмж ікбПУмжоії кО мПТжмСТії КзТОїкж Ф 

бжвиягі ікСеПйкСї бОиюмж, сС бжекОємьУя зСкбПТмСбОкСю ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж, 
аФгь-язСвС ТФХСйСвС і кПТФХСйСвС йОРкО мО лСб'яеОкжХ е кжй йОРкСбжХ лТОб; ікржХ 
оіккСУмПР (йОРкО), язі біглСбігкС гС еОзСкФ бжекОюмьУя ікСеПйкжйж ікбПУмжоіяйж. 

2. ЗОаСТСкО ОаС СайПдПккя аФгь-язжХ бжгіб ікСеПйкжХ ікбПУмжоіР йСдП 
егіРУкюбОмжУя бжзиюпкС еОзСкСй. 
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Стаття 392. Форми здійснення іноземних інвестицій 
1. ІкСеПйкі ікбПУмСТж йОюмь лТОбС егіРУкюбОмж бУі бжгж ікбПУмжоіР, еОекОпПкі Ф 

УмОммі 391 оьСвС КСгПзУФ, б мОзжХ нСТйОХ: 
 ФпОУмь Ф вСУлСгОТУьзжХ СТвОкіеОоіяХ, сС УмбСТююмьУя ТОеСй е бімпжекякжйж 

юТжгжпкжйж СУСаОйж пж вТСйОгякОйж, ОаС лТжгаОккя пОУмзж б гіюпжХ 
вСУлСгОТУьзжХ СТвОкіеОоіяХ; 

 УмбСТПккя ікСеПйкжХ ліглТжєйУмб кО мПТжмСТії КзТОїкж, ніиіР ОаС ікржХ 
УмТФзмФТкжХ лігТСегіиіб ікСеПйкжХ юТжгжпкжХ СУіа ОаС лТжгаОккя Ф биОУкіУмь 
гіюпжХ ліглТжєйУмб; 

 лТжгаОккя аПелСУПТПгкьС кПТФХСйСвС ОаС ТФХСйСвС йОРкО, сС кП еОаСТСкПкС 
еОзСкОйж КзТОїкж, ОаС лТжгаОккя ОзоіР пж ікржХ оіккжХ лОлПТіб; 

 лТжгаОккя УОйСУміРкС ОаС еО ФпОУмі вТСйОгяк пж бімпжекякжХ юТжгжпкжХ СУіа 
лТОб зСТжУмФбОккя еПйиПю мО бжзСТжУмОккя лТжТСгкжХ ТПУФТУіб кО мПТжмСТії 
КзТОїкж; 

 вСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь кО СУкСбі ФвСг лТС ТСелСгіи лТСгФзоії; 
 лТжгаОккя ікржХ йОРкСбжХ лТОб; 

 б ікржХ нСТйОХ, кП еОаСТСкПкжХ еОзСкСй. 
2. ЗОаСТСкО ОаС СайПдПккя аФгь-язжХ нСТй егіРУкПккя ікСеПйкжХ ікбПУмжоіР йСдП 

лТСбОгжмжУя ижрП еОзСкСй. 
3. ВігкСУжкж, сС бжкжзОюмь Ф еб'яезФ е лТжгаОккяй ікСеПйкжй ікбПУмСТСй йОРкСбжХ 

лТОб кО еПйию мО ікрі лТжТСгкі ТПУФТУж б КзТОїкі, ТПвФиююмьУя біглСбігкС еПйПиькжй мО 
ікржй еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 

Стаття 393. Оцінка іноземних інвестицій 
1. ИоікзО ікСеПйкжХ ікбПУмжоіР, бзиюпОюпж бкПУзж гС УмОмФмкСвС зОлімОиФ 

ліглТжєйУмбО е ікСеПйкжйж ікбПУмжоіяйж, егіРУкюємьУя б ікСеПйкіР зСкбПТмСбОкіР бОиюмі 
мО Ф вТжбкяХ, еО евСгСю УмСТік, кО СУкСбі оік йідкОТСгкжХ Тжкзіб ОаС ТжкзФ КзТОїкж. ЙТж 
оьСйФ лПТПТОХФкСз УФй б ікСеПйкіР бОиюмі Ф вТжбкі лТСбОгжмьУя еО зФТУСй, бУмОкСбиПкжй 
ЗОоіСкОиькжй аОкзСй КзТОїкж. 

Стаття 394. Правовий режим іноземних інвестицій 
1. ЗО мПТжмСТії КзТОїкж сСгС ікСеПйкжХ ікбПУмжоіР бУмОкСбиюємьУя кОоіСкОиькжР 

ТПджй ікбПУмжоіРкСї гіяиькСУмі, еО бжкямзОйж, лПТПгаОпПкжйж ожй КСгПзУСй, ікржйж 
еОзСкОйж і пжккжйж йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж, евСгФ кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкС 
ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж. 

2. ВігкСУжкж сСгС СлСгОмзФбОккя ікСеПйкжХ ікбПУмСТіб мО ліглТжєйУмб е ікСеПйкжйж 
ікбПУмжоіяйж ТПвФиююмьУя лСгОмзСбжй еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж. 

3. К гПТдОбкжХ лТСвТОйОХ еОиФпПккя ікСеПйкжХ ікбПУмжоіР б лТіСТжмПмкі вОиФеі 
ПзСкСйізж мО УСоіОиькФ УнПТФ йСдП аФмж лПТПгаОпПкС бУмОкСбиПккя гСгОмзСбжХ ліиьв гия 
УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, сС егіРУкююмь гіяиькіУмь Ф ожХ УнПТОХ. 

4. ЗОзСкСй йСдП аФмж СайПдПкС ОаС еОаСТСкПкС гіяиькіУмь ікСеПйкжХ ікбПУмСТіб мО 
ліглТжєйУмб е ікСеПйкжйж ікбПУмжоіяйж б СзТПйжХ вОиФеяХ ПзСкСйізж ОаС б йПдОХ СзТПйжХ 
мПТжмСТіР КзТОїкж бжХСгяпж е ікмПТПУіб кОоіСкОиькСї аПелПзж КзТОїкж. 

Снання 395. Взийюрела. 

Стаття 396. Діяльність суб'єктів господарювання з іноземними інвестиціями 
в Україні 

1. ЗО мПТжмСТії КзТОїкж йСдФмь УмбСТюбОмжУя і гіямж УФа'єзмж вСУлСгОТюбОккя е 
ікСеПйкжйж ікбПУмжоіяйж, язі егіРУкююмь УбСю гіяиькіУмь Ф нСТйОХ ліглТжєйУмбО е 
ікСеПйкжйж ікбПУмжоіяйж (УмОммя 116 оьСвС КСгПзУФ), ікСеПйкСвС ліглТжєйУмбО (УмОммя 117 
оьСвС КСгПзУФ), ікржХ нСТйОХ, кП еОаСТСкПкжХ еОзСкСй. 
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2. ЙСТягСз ФмбСТПккя ліглТжєйУмб е ікСеПйкжйж ікбПУмжоіяйж мО ікСеПйкжХ 
ліглТжєйУмб ТПвФиюємьУя ожй КСгПзУСй, ікржйж еОзСкОйж, лТжРкямжйж біглСбігкС гС 
кьСвС. ИУСаижбСУмі УмбСТПккя аОкзібУьзжХ, УмТОХСбжХ мО ікржХ нікОкУСбжХ ФУмОкСб еО 
ФпОУмі ікСеПйкСвС ікбПУмСТО бжекОпОюмьУя біглСбігкжйж еОзСкОйж. 

Стаття 397. Гарантії здійснення іноземних інвестицій 
1. З йПмСю еОаПелПпПккя УмОаіиькСУмі лТОбСбСвС ТПджйФ ікСеПйкСвС ікбПУмФбОккя 

бУмОкСбиююмьУя мОзі вОТОкмії гия ікСеПйкжХ ікбПУмСТіб: 
 еОУмСУФбОккя гПТдОбкжХ вОТОкміР еОХжУмФ ікСеПйкжХ ікбПУмжоіР Ф ТОеі ейікж 

еОзСкСгОбУмбО лТС ікСеПйкі ікбПУмжоії; 
 вОТОкмії сСгС лТжйФУСбСвС бжиФпПккя, О мОзСд біг кПеОзСккжХ гіР СТвОкіб 

биОгж мО їХ лСУОгСбжХ СУіа; 
 зСйлПкУОоія і бігрзСгФбОккя еажмзіб ікСеПйкжй ікбПУмСТОй; 

 вОТОкмії Ф ТОеі лТжлжкПккя ікбПУмжоіРкСї гіяиькСУмі; 

 вОТОкмії лПТПзОеФ лТжаФмзіб мО бжзСТжУмОккя гСХСгіб біг ікСеПйкжХ ікбПУмжоіР; 

 ікрі вОТОкмії егіРУкПккя ікбПУмжоіРкСї гіяиькСУмі. 
2. К ТОеі ейікж еОзСкСгОбУмбО лТС ТПджй ікСеПйкСвС ікбПУмФбОккя кО бжйСвФ 

ікСеПйкСвС ікбПУмСТО Ф бжлОгзОХ і б лСТягзФ, бжекОпПкжХ еОзСкСй, еОУмСУСбФюмьУя 
гПТдОбкі вОТОкмії, язі бжекОпОюмьУя еОзСкСгОбУмбСй, сС гіяиС кО йСйПкм бзиОгПккя 
ікбПУмжоіР. 

3. ІкСеПйкі ікбПУмжоії б КзТОїкі кП лігиявОюмь кОоіСкОиіеОоії. 
4. ИТвОкж гПТдОбкСї биОгж мО їХ лСУОгСбі СУСаж кП йОюмь лТОбО ТПзбіеФбОмж ікСеПйкі 

ікбПУмжоії, зТій бжлОгзіб егіРУкПккя ТямФбОиькжХ еОХСгіб Ф ТОеі УмжХіРкСвС ижХО, ОбОТіР, 
ПлігПйіР, ПліеССміР. ЗОекОпПкО ТПзбіежоія йСдП аФмж егіРУкПкО ижрП кО лігУмОбі ТірПккя 
СТвОкіб, ФлСбкСбОдПкжХ кО оП КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж, і б лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ 
еОзСкСй. 

5. ІкСеПйкі ікбПУмСТж йОюмь лТОбС бжйОвОмж бігрзСгФбОккя еажмзіб, еОбгОкжХ їй 
кПеОзСккжйж гіяйж пж аПегіяиькіУмю СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж ОаС СТвОкіб йіУоПбСвС 
УОйСбТягФбОккя, їХ лСУОгСбжХ СУіа. Зажмзж ікСеПйкжХ ікбПУмСТіб лСбжккі аФмж бігрзСгСбОкі 
еО лСмСпкжйж ТжкзСбжйж оікОйж ОаС кО СУкСбі СаґТФкмСбОкжХ СоікСз, лігмбПТгдПкжХ 
кПеОиПдкжй ОФгжмСТСй (ОФгжмСТУьзСю СТвОкіеОоією). 

6. КСйлПкУОоія, язО бжлиОпФємьУя ікСеПйкСйФ ікбПУмСТФ б лСТягзФ бігрзСгФбОккя 
еажмзіб, лСбжккО аФмж ОгПзбОмкСю, ПнПзмжбкСю мО бжекОпПкСю кО йСйПкм бжзСкОккя 
ТірПккя лТС бігрзСгФбОккя еажмзіб. ЛФйО зСйлПкУОоії еО ожй ТірПккяй йОє аФмж кПвОРкС 
бжлиОпПкО Ф бОиюмі, б язіР аФиж егіРУкПкі ікбПУмжоії, пж б ікріР лТжРкямкіР гия ікСеПйкСвС 
ікбПУмСТО бОиюмі біглСбігкС гС бОиюмкСвС еОзСкСгОбУмбО. ЗОзСкСй йСдП аФмж 
лПТПгаОпПкС кОТОХФбОккя бігУСмзіб кО УФйФ зСйлПкУОоії. 

7. КСйлПкУОоія еажмзіб ікСеПйкжй ікбПУмСТОй егіРУкюємьУя б лСТягзФ, 
бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСй. 

Стаття 398. Гарантії переказу та використання доходів від іноземних 
інвестицій 

1. ІкСеПйкжй ікбПУмСТОй ліУия УлиОмж кжйж лСгОмзіб, еаСТіб (СаСб'яезСбжХ лиОмПдіб) 
вОТОкмФємьУя аПелПТПрзСгкжР кПвОРкжР лПТПзОе еО зСТгСк їХкіХ гСХСгіб, лТжаФмзіб мО ікржХ 
зСрміб б ікСеПйкіР бОиюмі, СгПТдОкжХ кО еОзСккжХ лігУмОбОХ біг егіРУкПккя ікбПУмжоіР. 

2. ЙСТягСз лПТПзОеФ еО зСТгСк еОекОпПкжХ зСрміб бУмОкСбиюємьУя ЗОоіСкОиькжй 
аОкзСй КзТОїкж. ДСХСг ікСеПйкСвС ікбПУмСТО ОаС ікрі зСрмж, СгПТдОкі б КзТОїкі Ф вТжбкяХ 
ОаС ікСеПйкіР бОиюмі біг егіРУкПккя ікбПУмжоіР, йСдФмь ТПікбПУмФбОмжУя б КзТОїкі б 
лСТягзФ, бУмОкСбиПкСйФ еОзСкСгОбУмбСй. 
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Стаття 399. Гарантії іноземним інвесторам у разі припинення інвестиційної 
діяльності 

1. К ТОеі лТжлжкПккя ікбПУмжоіРкСї гіяиькСУмі кО мПТжмСТії КзТОїкж ікСеПйкжР 
ікбПУмСТ йОє лТОбС кО лСбПТкПккя УбСїХ ікбПУмжоіР кП ліекірП рПУмж йіУяоіб ліУия 
лТжлжкПккя оієї гіяиькСУмі, О мОзСд гСХСгіб еО ожйж ікбПУмжоіяйж Ф вТСрСбіР ОаС мСбОТкіР 
нСТйі, язсС ікрП кП бУмОкСбиПкС еОзСкСй ОаС ФвСгСю УмСТік. 

Стаття 400. Законодавство про іноземні інвестиції 
1. ВігкСУжкж, лСб'яеОкі е ікСеПйкжйж ікбПУмжоіяйж б КзТОїкі, ТПвФиююмьУя ожй 

КСгПзУСй, еОзСкСй лТС ТПджй ікСеПйкСвС ікбПУмФбОккя, ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж мО 
пжккжйж йідкОТСгкжйж гСвСбСТОйж, евСгФ кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкС ВПТХСбкСю 
КОгСю КзТОїкж. К ТОеі язсС йідкОТСгкжй гСвСбСТСй бУмОкСбиПкС ікрі лТОбжиО, кід мі, сС 
лПТПгаОпПкС еОзСкСгОбУмбСй КзТОїкж лТС ікСеПйкі ікбПУмжоії, еОУмСУСбФюмьУя лТОбжиО 
йідкОТСгкСвС гСвСбСТФ. 
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Козділ VIII 
 ЛЙДМІАЙЬЗІ КДЖИЖИ ГИЛЙИДАКЮВАЗЗЯ 

ГлОвО 39 
 ЛЙДМІАЙЬЗІ (ВІЙЬЗІ) ДКИЗИЖІНЗІ ЗИЗИ 

Стаття 401. Визначення спеціальної (вільної) економічної зони 
1. ЛлПоіОиькСю (біиькСю) ПзСкСйіпкСю еСкСю ббОдОємьУя пОУмжкО мПТжмСТії КзТОїкж, 

кО язіР бУмОкСбиПкС УлПоіОиькжР лТОбСбжР ТПджй вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, СУСаижбжР 
лСТягСз еОУмСУФбОккя мО гії еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж. ЗО мПТжмСТії УлПоіОиькСї (біиькСї) 
ПзСкСйіпкСї еСкж йСдФмь еОлТСбОгдФбОмжУя ліиьвСбі йжмкі, лСгОмзСбі, бОиюмкС-нікОкУСбі 
мО ікрі ФйСбж ліглТжєйкжомбО бімпжекякжХ мО ікСеПйкжХ ікбПУмСТіб. 

2. ЛлПоіОиькі (біиькі) ПзСкСйіпкі еСкж УмбСТююмьУя е йПмСю еОиФпПккя ікбПУмжоіР мО 
ПнПзмжбкСвС їХ бжзСТжУмОккя, ОзмжбіеОоії УліиькС е ікСеПйкжйж ікбПУмСТОйж 
ліглТжєйкжоьзСї гіяиькСУмі е йПмСю еаіиьрПккя ПзУлСТмФ мСбОТіб, лСУмОбСз кО бкФмТіркіР 
ТжкСз бжУСзСязіУкСї лТСгФзоії і лСУиФв, блТСбОгдПккя кСбжХ мПХкСиСвіР, ТСебжмзФ 
ікнТОУмТФзмФТж ТжкзФ, лСиілрПккя бжзСТжУмОккя лТжТСгкжХ, йОмПТіОиькжХ і мТФгСбжХ 
ТПУФТУіб, лТжУзСТПккя УСоіОиькС-ПзСкСйіпкСвС ТСебжмзФ КзТОїкж. 

Стаття 402. Територія і статус спеціальної (вільної) економічної зони 
1. МПТжмСТія і УмОмФУ УлПоіОиькСї (біиькСї) ПзСкСйіпкСї еСкж, б мСйФ пжУиі УмТСз, кО 

язжР бСкО УмбСТюємьУя, бжекОпОюмьУя СзТПйжй еОзСкСй гия зСдкСї УлПоіОиькСї (біиькСї) 
ПзСкСйіпкСї еСкж. 

Стаття 403. Типи спеціальних (вільних) економічних зон 
1. ЗО мПТжмСТії КзТОїкж йСдФмь УмбСТюбОмжУя УлПоіОиькі (біиькі) ПзСкСйіпкі еСкж 

ТіекжХ нФкзоіСкОиькжХ мжліб: біиькі йжмкі еСкж і лСТмж, ПзУлСТмкі, мТОкежмкі еСкж, йжмкі 
УзиОгж, мПХкСиСвіпкі лОТзж, мПХкСлСиіУж, зСйлиПзУкі бжТСакжпі еСкж, мФТжУмжпкС-
ТПзТПОоіРкі, УмТОХСбі, аОкзібУьзі мСсС. ИзТПйі ПзСкСйіпкі еСкж йСдФмь лСєгкФбОмж б УСаі 
нФкзоії, биОУмжбі Тіекжй мжлОй УлПоіОиькжХ (біиькжХ) ПзСкСйіпкжХ еСк, еОекОпПкжХ Ф оіР 
УмОммі. 

Стаття 404. Державні гарантії інвестицій у спеціальній (вільній) економічній 
зоні 

1. ЗО бУіХ УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, сС егіРУкююмь ікбПУмжоії Ф УлПоіОиькіР (біиькіР) 
ПзСкСйіпкіР еСкі, лСржТюємьУя УжУмПйО гПТдОбкжХ вОТОкміР еОХжУмФ ікбПУмжоіР, 
лПТПгаОпПкО еОзСкСгОбУмбСй лТС ікбПУмжоіРкФ гіяиькіУмь мО лТС ікСеПйкі ікбПУмжоії. 
ДПТдОбО вОТОкмФє УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя УлПоіОиькСї (біиькСї) ПзСкСйіпкСї еСкж лТОбС 
кО бжбПеПккя лТжаФмзіб мО ікбПУмжоіР еО йПді гОкСї еСкж і йПді КзТОїкж біглСбігкС гС 
еОзСкФ. 

Стаття 405. Законодавство, що діє на території спеціальної (вільної) 
економічної зони 

1. ЗО мПТжмСТії УлПоіОиькСї (біиькСї) ПзСкСйіпкСї еСкж гіє еОзСкСгОбУмбС КзТОїкж е 
ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР, лПТПгаОпПкжХ ожй КСгПзУСй, еОзСкСй лТС еОвОиькі еОУОгж 
УмбСТПккя і нФкзоіСкФбОккя УлПоіОиькжХ (біиькжХ) ПзСкСйіпкжХ еСк, О мОзСд еОзСкСй лТС 
УмбСТПккя зСкзТПмкСї УлПоіОиькСї (біиькСї) ПзСкСйіпкСї еСкж, лТжРкямжй біглСбігкС гС 
оьСвС КСгПзУФ. 
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ГлОвО 40 
КИЗМДЛІЇ 

Стаття 406. Концесія 
1. КСкоПУія - нСТйО егіРУкПккя гПТдОбкС-лТжбОмкСвС лОТмкПТУмбО, язО лСиявОє б 

кОгОккі зСкоПУієгОбоПй зСкоПУіСкПТФ лТОбО кО УмбСТПккя мО/ОаС аФгібкжомбС (кСбП 
аФгібкжомбС, ТПзСкУмТФзоію, ТПУмОбТОоію, зОлімОиькжР ТПйСкм мО мПХкіпкП лПТПСУкОсПккя), 
мО/ОаС ФлТОбиіккя (зСТжУмФбОккя, ПзУлиФОмОоію, мПХкіпкП СаУиФвСбФбОккя) Са'єзмСй 
зСкоПУії, мО/ОаС кОгОккя УФУліиькС екОпФсжХ лСУиФв б лСТягзФ мО кО ФйСбОХ, бжекОпПкжХ 
зСкоПУіРкжй гСвСбСТСй, і лПТПгаОпОє лПТПгОпФ зСкоПУіСкПТФ лПТПбОдкСї пОУмжкж 
СлПТОоіРкСвС ТжежзФ, язжР СХСлиює Тжежз лСлжмФ мО/ОаС Тжежз лТСлСежоії. 

2. Концесійна гіяиькіУмь егіРУкюємьУя кО СУкСбі зСкоПУіРкжХ гСвСбСТіб, сС ФзиОгОюмьУя 
біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж йід зСкоПУіСкПТСй та концесієдавцем. 

Снання 407. Взийюрела 
Снання 408. Взийюрела 
Снання 409. Взийюрела 
Снання 410. Взийюрела 

ГлОвО 41 
ІЗОІ ВИДИ ЛЙДМІАЙЬЗИН КДЖИЖІВ ГИЛЙИДАКЛЬКИЇ ДІЯЙЬЗИЛМІ 

Стаття 411. Виключна (морська) економічна зона України 
1. ЖСТУьзі ТОРСкж, еСбкі лТжиПвиі гС мПТжмСТіОиькСвС йСТя КзТОїкж, бзиюпОюпж 

ТОРСкж кОбзСиС СУмТСбіб, сС їР кОиПдОмь, УмОкСбиямь бжзиюпкФ (йСТУьзФ) ПзСкСйіпкФ еСкФ 
КзТОїкж. 

2. ОжТжкО бжзиюпкСї (йСТУьзСї) ПзСкСйіпкСї еСкж УмОкСбжмь гС гбСХУСм йСТУьзжХ 
йжиь, бігиіпПкжХ біг мжХ УОйжХ бжХігкжХ иікіР, сС і мПТжмСТіОиькП йСТП КзТОїкж. 

3. З йПмСю еОаПелПпПккя УФбПТПккжХ лТОб КзТОїкж кО ТСебігзФ, ПзУлиФОмОоію, 
еаПТПдПккя джбжХ ТПУФТУіб мО ФлТОбиіккя кжйж Ф бжзиюпкіР (йСТУьзіР) ПзСкСйіпкіР еСкі 
гПТдОбО бджбОє еОХСгіб (бзиюпОюпж Свияг, ікУлПзоію, ОТПрм і УФгСбжР ТСевияг) сСгС 
еОаПелПпПккя гСгПТдОккя УФа'єзмОйж вСУлСгОТюбОккя еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж. 

4. ДПТдОбО Ф бжзиюпкіР (йСТУьзіР) ПзСкСйіпкіР еСкі КзТОїкж йОє бжзиюпкП лТОбС 
УмбСТюбОмж, О мОзСд гСебСиямж і ТПвФиюбОмж УлСТФгдПккя, ПзУлиФОмОоію мО бжзСТжУмОккя 
рмФпкжХ СУмТСбіб, ФУмОкСбСз і УлСТФг гия йСТУьзжХ кОФзСбжХ гСУиігдПкь, ТСебігзж і 
ТСеТСазж лТжТСгкжХ ТПУФТУіб, ікржХ ПзСкСйіпкжХ оіиПР біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО 
КзТОїкж. 

5. КПджй егіРУкПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі Ф бжзиюпкіР (йСТУьзіР) ПзСкСйіпкіР 
еСкі бУмОкСбиюємьУя біглСбігкС гС оьСвС КСгПзУФ еОзСкСй лТС бжзиюпкФ (йСТУьзФ) 
ПзСкСйіпкФ еСкФ КзТОїкж, ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж, сС ТПвФиююмь лжмОккя, лСб'яеОкі 
е лТОбСбжй ТПджйСй бжзиюпкСї (йСТУьзСї) ПзСкСйіпкСї еСкж КзТОїкж. 

Стаття 412. Особливості здійснення господарської діяльності на 
державному кордоні України 

1. ГСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь кО гПТдОбкСйФ зСТгСкі КзТОїкж (УФгкСлиОбУмбС, 
зСТжУмФбОккя бСгкжйж Са'єзмОйж гия лСмТПа иіУСУлиОбФ мО ікрі бжгж бСгСзСТжУмФбОккя, 
УмбСТПккя вігТСУлСТФг, лТСбОгдПккя ікржХ ТСаім Ф бкФмТіркіХ бСгОХ КзТОїкж, зСТжУмФбОккя 
еПйиПю, иіУОйж, Са'єзмОйж мбОТжккСвС УбімФ, бПгПккя вПСиСвіпкжХ ТСебігФбОкь мО ікрО 
вСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь) егіРУкюємьУя е ФТОХФбОккяй СУСаижбСУмПР ТПджйФ гПТдОбкСвС 
зСТгСкФ КзТОїкж біглСбігкС гС еОзСкСгОбУмбО КзТОїкж мО пжккжХ йідкОТСгкжХ гСвСбСТіб, 
евСгФ кО СаСб'яезСбіУмь язжХ кОгОкС ВПТХСбкСю КОгСю КзТОїкж. 
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2. КйСбж егіРУкПккя кО гПТдОбкСйФ зСТгСкі КзТОїкж вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі 
бжекОпОюмьУя біглСбігкжйж СТвОкОйж гПТдОбкСї биОгж КзТОїкж е ФТОХФбОккяй йіУоПбжХ 
ФйСб евігкС е бжйСвОйж еОзСкФ. 

3. К бжлОгзОХ і б лСТягзФ, лПТПгаОпПкжХ еОзСкСй, УлСиФпПккя пПТПе гПТдОбкжР 
зСТгСк КзТОїкж кО СзТПйжХ гіиякзОХ еО ТірПккяй КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж йСдП аФмж 
мжйпОУСбС СайПдПкС пж лТжлжкПкС ОаС бУмОкСбиПкС еОХСгж зОТОкмжкФ гия июгПР, мбОТжк, 
бОкмОдіб, кОУіккєбСвС, УОгжбкСвС йОмПТіОиФ мО ікрСї лТСгФзоії мбОТжккСвС і ТСУижккСвС 
лСХСгдПккя, сС лПТПмжкОюмь гПТдОбкжР зСТгСк КзТОїкж. 

Стаття 413. Особливості здійснення господарської діяльності в санітарно-
захисних та інших охоронних зонах, на територіях і об'єктах, що особливо 

охороняються 
1. ГСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь Ф УОкімОТкС-еОХжУкжХ, бСгССХСТСккжХ еСкОХ, еСкОХ 

УОкімОТкСї СХСТСкж мО ікржХ СХСТСккжХ еСкОХ егіРУкюємьУя е ФТОХФбОккяй лТОбСбСвС 
ТПджйФ мОзжХ еСк, сС бУмОкСбиюємьУя еОзСкСй. 

2. ГСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь кО мПТжмСТіяХ і Са'єзмОХ лТжТСгкС-еОлСбігкСвС нСкгФ 
КзТОїкж, зФТСТмкжХ, иізФбОиькС-СегСТСбпжХ, ТПзТПОоіРкжХ мО ікржХ мПТжмСТіяХ і Са'єзмОХ, 
бігкПУПкжХ еОзСкСгОбУмбСй гС мОзжХ, сС СУСаижбС СХСТСкяюмьУя, егіРУкюємьУя 
біглСбігкС гС бжйСв лТОбСбСвС ТПджйФ ожХ мПТжмСТіР і Са'єзміб, бУмОкСбиПкжХ еОзСкСй мО 
ікржйж еОзСкСгОбпжйж ОзмОйж. 

3. ЗОзСкСй бУмОкСбиююмьУя гСгОмзСбі бжйСвж сСгС егіРУкПккя вСУлСгОТУьзСї 
гіяиькСУмі мО УСоіОиькжХ вОТОкміР лТОоююпжХ кО мПТжмСТіяХ, ТОгіСОзмжбкС еОаТФгкПкжХ 
бкОУиігСз НСТкСажиьУьзСї зОмОУмТСнж. 

Стаття 414. Спеціальний режим господарювання в окремих галузях 
економіки 

1. К ТОеі кПСаХігкСУмі УмОаіиіеОоії ОаС лТжУзСТПкСвС ТСебжмзФ СзТПйжХ вОиФеПР 
ПзСкСйізж еО лСгОккяй КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж йСдП бУмОкСбиюбОмжУя еОзСкСй 
УлПоіОиькжР ТПджй вСУлСгОТюбОккя Ф ожХ вОиФеяХ. 

2. К ЗаТСРкжХ ЛжиОХ КзТОїкж йСдП егіРУкюбОмжУя ижрП кПзСйПТоіРкО 
(кПлТжаФмзСбО) вСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь. 

3. ГСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь Ф ЗаТСРкжХ ЛжиОХ КзТОїкж - оП УлПожніпкО гіяиькіУмь 
біРУьзСбжХ пОУмжк, еОзиОгіб, ФУмОкСб мО СТвОкіеОоіР ЗаТСРкжХ Лжи КзТОїкж, лСб'яеОкО іе 
еОаПелПпПккяй їХ лСбУязгПккСї джммєгіяиькСУмі, сС лПТПгаОпОє бПгПккя лігУСакСвС 
вСУлСгОТУмбО, бжТСакжомбС лТСгФзоії, бжзСкОккя ТСаім і кОгОккя лСУиФв, лПТПгОпФ б СТПкгФ 
ТФХСйСвС мО кПТФХСйСвС біРУьзСбСвС йОРкО (еО бжкямзСй СеаТСєккя, аСєлТжлОУіб, аСРСбСї 
мО УлПоіОиькСї мПХкізж) Ф йПдОХ і б лСТягзФ, бжекОпПкжХ еОзСкСй. 

4. ВігкСУжкж, лСб'яеОкі іе егіРУкПккяй вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі б ЗаТСРкжХ ЛжиОХ 
КзТОїкж, ТПвФиююмьУя ожй КСгПзУСй мО ікржйж еОзСкОйж. 

Снання 415. Взийюрела. 

Стаття 416. Порядок здійснення господарської діяльності в умовах 
надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації 

1. ГСУлСгОТУьзО гіяиькіУмь б ФйСбОХ кОгебжпОРкСвС УмОкФ - СУСаижбСвС лТОбСбСвС 
ТПджйФ гіяиькСУмі СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж мО СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя, 
ліглТжєйУмб, ФУмОкСб, СТвОкіеОоіР, лПТПгаОпПкСвС КСкУмжмФоією КзТОїкж, язжР мжйпОУСбС 
гСлФУзОє СайПдПккя Ф егіРУкПккі зСкУмжмФоіРкжХ лТОб і УбСаСг вТСйОгяк, О мОзСд лТОб 
юТжгжпкжХ СУіа мО лСзиОгОє кО кжХ гСгОмзСбі СаСб'яезж, - йСдП егіРУкюбОмжУя е 
ФТОХФбОккяй СайПдПкь мО еСаСб'яеОкь, бУмОкСбиПкжХ бжгОкжй біглСбігкС гС КСкУмжмФоії 
КзТОїкж ФзОеСй ЙТПежгПкмО КзТОїкж лТС ббПгПккя кОгебжпОРкСвС УмОкФ б КзТОїкі ОаС б 
СзТПйжХ її йіУоПбСУмяХ. 
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2. ЙСбкСбОдПккя СТвОкіб гПТдОбкСї биОгж мО СТвОкіб йіУоПбСвС УОйСбТягФбОккя 
сСгС ФпОУкжзіб вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк, еОХСгж, сС бджбОюмьУя б ФйСбОХ кОгебжпОРкСвС 
УмОкФ, О мОзСд біглСбігОиькіУмь еО лСТФрПккя ТПджйФ кОгебжпОРкСвС УмОкФ бжекОпОюмьУя 
еОзСкСй лТС кОгебжпОРкжР УмОк. 

3. ЙТОбжиО оієї УмОммі сСгС егіРУкПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі еОУмСУСбФюмьУя 
мОзСд Ф ТОеі СвСиСрПккя СзТПйжХ йіУоПбСУмПР еСкОйж кОгебжпОРкСї ПзСиСвіпкСї УжмФОоії. 

Стаття 417. Порядок здійснення господарської діяльності в умовах воєнного 
стану 

1. К лПТіСг гії бСєккСвС УмОкФ, ббПгПкСвС кО мПТжмСТії КзТОїкж ОаС б СзТПйжХ 
йіУоПбСУмяХ, лТОбСбжР ТПджй вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі бжекОпОємьУя кО СУкСбі еОзСкФ лТС 
СаСТСкФ КзТОїкж, ікржХ еОзСкСгОбпжХ Озміб сСгС еОаПелПпПккя СаСТСкСегОмкСУмі гПТдОбж 
мО еОзСкСгОбУмбО лТС ТПджй бСєккСвС УмОкФ. 

Стаття 418. Гарантії прав учасників господарських відносин в умовах 
спеціального режиму господарювання 

1. ЗОлТСбОгдПккя УлПоіОиькжХ ТПджйіб вСУлСгОТюбОккя, кП лПТПгаОпПкжХ ожй 
КСгПзУСй, язжйж бУмОкСбиюємьУя СайПдПккя лТОб УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, кП 
гСлФУзОємьУя. 

2. ДПТдОбО вОТОкмФє УФа'єзмОй вСУлСгОТюбОккя мО ікржй ФпОУкжзОй вСУлСгОТУьзжХ 
бігкСУжк лТОбС кО ебПТкПккя гС УФгФ еО еОХжУмСй їХ йОРкСбжХ мО ікржХ лТОб біг 
кПеОзСккСвС СайПдПккя б ФйСбОХ аФгь-язСвС УлПоіОиькСвС ТПджйФ вСУлСгОТюбОккя, 
лПТПгаОпПкСвС ожй КСгПзУСй. 
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Козділ IX 
 ЙКИКІЗМДВІ ЙИЙИЖДЗЗЯ 

1. МПР КСгПзУ кОажТОє пжккСУмі е 1 Уіпкя 2004 ТСзФ. 
2. ВжекОмж мОзжйж, сС бмТОмжиж пжккіУмь е 1 Уіпкя 2004 ТСзФ: 
ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС ліглТжєйкжомбС" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж ККЛК, 1991 Т., N 14, 

Ум. 168) е кОУмФлкжйж ейікОйж, зТій УмОммі 4 ЗОзСкФ; 
ЗОзСк КзТОїкж "ЙТС ліглТжєйУмбО б КзТОїкі" (ВігСйСУмі ВПТХСбкСї КОгж ККЛК, 1991 Т., 

N 24, Ум. 272) е кОУмФлкжйж ейікОйж. 
3. КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж: 
1) бкПУмж гС ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж Ф мТжйіУяпкжР УмТСз е гкя СлФаиізФбОккя 

ГСУлСгОТУьзСвС зСгПзУФ КзТОїкж: 
лПТПиіз еОзСкСгОбпжХ Озміб (їХ СзТПйжХ лСиСдПкь), язі йОюмь аФмж бжекОкі мОзжйж, 

сС бмТОмжиж пжккіУмь, мО лПТПиіз еОзСкСгОбпжХ Озміб, гС язжХ Уиіг бкПУмж ейікж Ф еб'яезФ е 
кОаТОккяй пжккСУмі ожй КСгПзУСй; 

лТСлСежоії сСгС ФмСпкПккя, Ф ТОеі кПСаХігкСУмі, лСТягзФ кОаТОккя пжккСУмі СзТПйжХ 
лСиСдПкь оьСвС КСгПзУФ; 

2) еОмбПТгжмж кСТйОмжбкС-лТОбСбі Озмж, лПТПгаОпПкі ожй КСгПзУСй; 
3) еОаПелПпжмж лПТПвияг, лТжбПгПккя Ф біглСбігкіУмь іе ожй КСгПзУСй ОаС бжекОккя 

мОзжйж, сС бмТОмжиж пжккіУмь, кСТйОмжбкС-лТОбСбжХ Озміб КОаікПмФ ЖікіУмТіб КзТОїкж мО 
кСТйОмжбкС-лТОбСбжХ Озміб йікіУмПТУмб, ікржХ оПкмТОиькжХ СТвОкіб бжзСкОбпСї биОгж; 

4) бжекОпжмж УФа'єзміб вСУлСгОТюбОккя, сС кОиПдОмь гС гПТдОбкСвС УПзмСТО 
ПзСкСйізж, біглСбігкС гС бжйСв оьСвС КСгПзУФ; 

5) бкПУмж кО ТСевияг ВПТХСбкСї КОгж КзТОїкж еОзСкСлТСПзм сСгС лПТПиізФ бжгіб 
гіяиькСУмі, б язжХ еОаСТСкяємьУя ліглТжєйкжомбС, мО бжгіб вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, язФ 
гСебСияємьУя егіРУкюбОмж бжзиюпкС гПТдОбкжй ліглТжєйУмбОй, ФУмОкСбОй і 
СТвОкіеОоіяй; 

6) еОаПелПпжмж нСТйФбОккя і бПгПккя КПєУмТФ гПТдОбкжХ зСТлСТОмжбкжХ лТОб 
біглСбігкС гС бжйСв оьСвС КСгПзУФ. 

4. ВУмОкСбжмж, сС ГСУлСгОТУьзжР зСгПзУ КзТОїкж еОУмСУСбФємьУя гС вСУлСгОТУьзжХ 
бігкСУжк, язі бжкжзиж ліУия кОаТОккя пжккСУмі РСвС лСиСдПккяйж біглСбігкС гС оьСвС 
ТСегіиФ. 

ДС вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк, сС бжкжзиж гС кОаТОккя пжккСУмі біглСбігкжйж 
лСиСдПккяйж ГСУлСгОТУьзСвС зСгПзУФ КзТОїкж, еОекОпПкі лСиСдПккя еОУмСУСбФюмьУя 
сСгС мжХ лТОб і СаСб'яезіб, язі лТСгСбдФюмь іУкФбОмж ОаС бжкжзиж ліУия кОаТОккя пжккСУмі 
ожйж лСиСдПккяйж. 

5. ЙСиСдПккя ГСУлСгОТУьзСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя 
лТОбжи егіРУкПккя вСУлСгОТУьзСї гіяиькСУмі, О мОзСд еО лСТФрПккя вСУлСгОТУьзжХ 
еСаСб'яеОкь еОУмСУСбФюмьУя Ф ТОеі, язсС оі лСТФрПккя аФиж бпжкПкі ліУия кОаТОккя 
пжккСУмі еОекОпПкжйж лСиСдПккяйж, зТій бжлОгзіб, зСиж еО лСТФрПккя вСУлСгОТУьзжХ 
еСаСб'яеОкь аФиО бУмОкСбиПкО ікрО біглСбігОиькіУмь гСвСбСТСй, ФзиОгПкжй гС 
еОекОпПкСвС б лФкзмі 1 оьСвС ТСегіиФ УмТСзФ. 

ЙСиСдПккя ГСУлСгОТУьзСвС зСгПзУФ КзТОїкж сСгС біглСбігОиькСУмі еО лСТФрПккя, 
еОекОпПкі б ОаеОоі лПТрСйФ оьСвС лФкзмФ, бпжкПкі гС кОаТОккя пжккСУмі біглСбігкжйж 
лСиСдПккяйж оьСвС КСгПзУФ УмСУСбкС біглСбігОиькСУмі ФпОУкжзіб вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк, 
еОУмСУСбФюмьУя Ф ТОеі язсС бСкж лСй'язрФюмь біглСбігОиькіУмь еО бзОеОкі лСТФрПккя. 

6. ВУмОкСбжмж, сС гС вСУлСгОТУьзжХ бігкСУжк, еОекОпПкжХ б ОаеОоі гТФвСйФ лФкзмФ 4 
оьСвС ТСегіиФ, еОУмСУСбФюмьУя УмТСзж лСеСбкСї гОбкСУмі, лПТПгаОпПкі ГСУлСгОТУьзжй 
зСгПзУСй КзТОїкж, Ф мОзСйФ лСТягзФ: 
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УлПоіОиькі УмТСзж лСеСбкСї гОбкСУмі, бУмОкСбиПкі еОзСкСгОбУмбСй, пжккжй гС 
кОаТОккя пжккСУмі ожй КСгПзУСй, язсС бзОеОкі УмТСзж лПТПбжсФюмь УмТСз, бУмОкСбиПкжР 
ожй КСгПзУСй; 

еаіиьрПкі УлПоіОиькі УмТСзж лСеСбкСї гОбкСУмі біглСбігкС гС бУмОкСбиПкжХ ожй 
КСгПзУСй УмТСзіб, язсС мТжбОиіУмь ТОкірП пжккжХ УмТСзіб є йПкрСю лСТібкякС іе 
бУмОкСбиПкжйж ожй КСгПзУСй УмТСзОйж лСеСбкСї гОбкСУмі. 

7. Йіг пОУ гії зОТОкмжкФ, бУмОкСбиПкСвС КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж е йПмСю 
еОлСаівОккя лСржТПккю зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж (COVID-19), УмТСзж, бжекОпПкі УмОммяйж 
232, 269, 322, 324 оьСвС КСгПзУФ, лТСгСбдФюмьУя кО УмТСз гії мОзСвС зОТОкмжкФ. 

8. К ТОеі лТСУмТСпПккя лСежпОиькжзСй Ф лПТіСг гії зОТОкмжкФ, бУмОкСбиПкСвС 
КОаікПмСй ЖікіУмТіб КзТОїкж кО бУіР мПТжмСТії КзТОїкж е йПмСю еОлСаівОккя лСржТПккю кО 
мПТжмСТії КзТОїкж зСТСкОбіТФУкСї ХбСТСаж COVID-19, ОаС/мО Ф мТжгоямжгПккжР УмТСз ліУия 
гкя еОбПТрПккя гії мОзСвС зОТОкмжкФ бжзСкОккя вТСрСбСвС еСаСб'яеОккя еО гСвСбСТСй, 
біглСбігкС гС язСвС лСежпОиькжзФ аФиС кОгОкС зТПгжм (лСежзФ) аОкзСй ОаС ікржй 
зТПгжмСгОбоПй (лСежзСгОбоПй), лСежпОиькжз ебіиькяємьУя біг СаСб'яезіб УлиОмжмж кО 
зСТжУмь зТПгжмСгОбоя (лСежзСгОбоя) кПФУмСРзФ, рмТОн, лПкю еО мОзП лТСУмТСпПккя. 
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