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Господарський кодекс України 

Глава 10. ПІДПРИЄМСТВА КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

№ Норма діючого ГКУ Чи дублює норма положення 
інших НПА/відсилає до них 

Судова практика  Пропозиції 
щодо зміни 

формулювання 
/ перенесення 

Аргументація 

1 Стаття 93. Поняття 
підприємства колективної 
власності  

1. Підприємством колективної 
власності визнається 
корпоративне або унітарне 
підприємство, що діє на основі 
колективної власності 
засновника (засновників). 

Цивільний кодекс виділяє: Право 
власності Українського народу, 
Право приватної власності, Право 
державної власності, Право 
комунальної власності (статті 
324-327)  

Крім того, згідно з частиною 
другою цієї статті 
підприємствами колективної 
власності є виробничі 
кооперативи, підприємства 
споживчої кооперації, 
підприємства громадських та 
релігійних організацій, інші 
підприємства, передбачені 
законом. 

Проте, згідно зі статтею 19 
Закону України «Про кооперацію» 
джерелами формування майна 
кооперативу є: вступні, членські 
та цільові внески його членів, паї 
та додаткові паї; майно, 
добровільно передане 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити застарілі 
норми, що не 
відповідають 
сучасному 
регулюванню правових 
режимів майна 
юридичних осіб. 
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кооперативу його членами. 

Кооператив є власником будівель, 
споруд, грошових та майнових 
внесків його членів, виготовленої 
продукції, доходів, одержаних від 
її реалізації та провадження іншої 
передбаченої статутом 
діяльності, а також іншого майна, 
придбаного на підставах, не 
заборонених законом. 

Згідно зі статтею 24 Закону 
України «Про громадські 
об'єднання» право власності 
громадського об'єднання зі 
статусом юридичної особи 
реалізовує його вищий орган 
управління в порядку, 
передбаченому законом та 
статутом громадського 
об'єднання. Окремі функції щодо 
управління майном за рішенням 
вищого органу управління 
громадського об'єднання можуть 
бути покладені на створені ним 
відповідно до статуту керівні 
органи, юридичні особи 
(товариства, підприємства), 
відокремлені підрозділи таких 
об'єднань або передані 
громадським спілкам, утвореним 
цими громадськими 
об'єднаннями. 

Таким чином правовим режимом 
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майна кооперативів та 
підприємств громад стих 
об’єднань є право власності. 

 2. Підприємствами колективної 
власності є виробничі 
кооперативи, підприємства 
споживчої кооперації, 
підприємства громадських та 
релігійних організацій, інші 
підприємства, передбачені 
законом. 

Див. аналіз частини першої цієї 
статті. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити застарілі 
норми, що не 
відповідають 
сучасному 
регулюванню правових 
режимів майна 
юридичних осіб. 

2 Стаття 94. Господарська 
діяльність кооперативів  

1. Кооперативи як добровільні 
об'єднання громадян з метою 
спільного вирішення ними 
економічних, соціально-
побутових та інших питань 
можуть створюватися у різних 
галузях (виробничі, споживчі, 
житлові тощо). Діяльність різних 
видів кооперативів регулюється 
законом. 

Перш за все правові, 
організаційні, економічні та 
соціальні основи функціонування 
кооперації в Україні визначає 
Закон України «Про кооперацію». 

Дублює положення частини 
другої статті 6 Закону України 
«Про кооперацію» якою 
передбачено, що відповідно до 
завдань та характеру діяльності 
кооперативи поділяються на такі 
типи: виробничі, обслуговуючі та 
споживчі. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

 2. Господарська діяльність 
кооперативів повинна 
здійснюватися відповідно до 
вимог цього Кодексу, інших 
законодавчих актів.  

З метою здійснення 
господарської діяльності на 

Згідно зі статтею 1 Закону 
України «Про кооперацію» 
кооператив – це юридична особа, 
утворена фізичними та/або 
юридичними особами, які 
добровільно об'єдналися на 
основі членства для ведення 
спільної господарської та іншої 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 
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засадах підприємництва 
громадяни можуть утворювати 
виробничі кооперативи 
(кооперативні підприємства). 

діяльності з метою задоволення 
своїх економічних, соціальних та 
інших потреб на засадах 
самоврядування. 

Виробничий кооператив – це 
кооператив, який утворюється 
шляхом об'єднання фізичних осіб 
для спільної виробничої або 
іншої господарської діяльності на 
засадах їх обов'язкової трудової 
участі з метою одержання 
прибутку. 

3 Стаття 95. Виробничий 
кооператив  

1. Виробничим кооперативом 
визнається добровільне 
об'єднання громадян на засадах 
членства з метою спільної 
виробничої або іншої 
господарської діяльності, що 
базується на їх особистій 
трудовій участі та об'єднанні 
майнових пайових внесків, участі 
в управлінні підприємством та 
розподілі доходу між членами 
кооперативу відповідно до їх 
участі у його діяльності. 

Згідно зі статтею 1 Закону 
України «Про кооперацію» 
виробничий кооператив – це 
кооператив, який утворюється 
шляхом об'єднання фізичних осіб 
для спільної виробничої або 
іншої господарської діяльності на 
засадах їх обов'язкової трудової 
участі з метою одержання 
прибутку. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

 2. Виробничі кооперативи 
можуть здійснювати виробничу, 
переробну, заготівельно-збутову, 
постачальницьку, сервісну і будь-
яку іншу підприємницьку 

Згідно з частиною другою статті 
6 Закону України «Про 
кооперацію» за напрямами 
діяльності кооперативи можуть 
бути сільськогосподарськими, 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 
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діяльність, не заборонену 
законом. 

житлово-будівельними, садово-
городніми, гаражними, 
торговельно-закупівельними, 
транспортними, освітніми, 
туристичними, медичними тощо. 

 3. Виробничий кооператив є 
юридичною особою і діє на 
основі статуту. 

Згідно з частиною третьою статті 
6 Закону України «Про 
кооперацію»  кооператив є 
юридичною особою, має 
самостійний баланс, 
розрахунковий та інші рахунки в 
установах банків та може мати 
печатки. 

А згідно з частиною першою 
статті 8 Закону статут 
кооперативу є правовим 
документом, що регулює його 
діяльність. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

 4. Найменування виробничого 
кооперативу повинно містити 
слова "виробничий кооператив" 
або "кооперативне 
підприємство". 

Це положення не дублює 
положення інших НПА.  

 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Перенести до 
Закону України 
«Про 
кооперацію» 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Слід встановити 
обмеження щодо 
використання у 
найменуванні інших 
юридичних осіб слова 
«кооператив» 

4 Стаття 96. Принципи 
діяльності виробничого 
кооперативу  

1. Виробничі кооперативи 
створюються та здійснюють 
свою діяльність за такими 

Статтею 4 Закону України «Про 
кооперацію» встановлені основні 
принципи кооперації 

Так, кооперація базується на 
таких основних принципах:  

добровільності вступу та 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 
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принципами:  

добровільність членства 
громадян у кооперативі та 
вільний вихід з нього;  

особиста трудова участь членів 
кооперативу у діяльності 
підприємства;  

відкритість і доступність 
членства для тих, хто визнає 
статут кооперативу, бажає брати 
участь у його діяльності на 
умовах, встановлених статутом 
кооперативу;  

демократичний характер 
управління кооперативом, рівні 
права членів кооперативу при 
прийнятті рішень;  

розподіл доходу між членами 
кооперативу відповідно до їх 
трудової та майнової участі в 
діяльності кооперативу;  

контроль членів кооперативу за 
його роботою в порядку, 
визначеному статутом. 

безперешкодного виходу з 
кооперативної організації;  

соціальної справедливості, 
взаємодопомоги та 
співробітництва;  

рівного права голосу під час 
прийняття рішень (один член 
кооперативу - один голос);  

вільного вибору напрямів і видів 
діяльності;  

демократичного контролю за 
діяльністю кооперативних 
організацій та їх посадових осіб з 
боку членів кооперативних 
організацій;  

безпосередньої участі членів 
кооперативної організації у її 
діяльності. 

5 Стаття 97. Загальні умови 
створення виробничого 
кооперативу  

1. Засновниками (членами) 
виробничого кооперативу 
можуть бути громадяни, іноземці 
та особи без громадянства. 

Згідно з частиною другою статті 
7 Закону України «Про 
кооперацію» засновниками 
кооперативу можуть бути 
громадяни України, іноземці та 
особи без громадянства, а також 
юридичні особи України та 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 
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Чисельність членів виробничого 
кооперативу не може бути 
меншою, ніж три особи.  

іноземних держав, які беруть 
участь у діяльності кооперативів 
через своїх представників. 

 2. Рішення про створення 
виробничого кооперативу 
приймається його установчими 
зборами.  

Згідно з частиною третьою статті 
7 Закону України «Про 
кооперацію» Рішення про 
створення кооперативу 
приймається його установчими 
зборами. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

 3. Виробничий кооператив 
вважається створеним і набуває 
статусу юридичної особи з дня 
його державної реєстрації 
відповідно до вимог цього 
Кодексу. 

Згідно з частиною четвертою 
статті 87 Цивільного кодексу  
юридична особа вважається 
створеною з дня її державної 
реєстрації. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

6 Стаття 98. Членство у 
виробничому кооперативі  

1. Членами виробничого 
кооперативу можуть бути 
громадяни, які досягли 16-
річного віку, визнають статут 
кооперативу та дотримуються 
його вимог, беруть майнову та 
трудову участь у діяльності 
кооперативу. 

Згідно з статтею 10 Закону 
України «Про кооперацію» 
членами кооперативу можуть 
бути громадяни України, іноземці 
та особи без громадянства, 
юридичні особи України та 
іноземних держав, що діють через 
своїх представників, які внесли 
вступний внесок та пай у 
розмірах, визначених статутом 
кооперативу, додержуються 
вимог статуту і користуються 
правом ухвального голосу.  

Членом кооперативу може бути 
фізична особа, яка досягла 16-
річного віку і виявила бажання 
брати участь у його діяльності.  

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 
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 2. Громадяни можуть бути 
одночасно членами виробничих 
кооперативів, а також членами 
кооперативів інших типів 
(споживчих, житлових тощо). 

Це положення не дублює 
положення інших НПА.  

 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Перенести до 
Закону України 
«Про 
кооперацію» 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Слід закріпити у законі 
можливість бути 
членом декількох 
кооперативів. 

 3. Вступ до виробничого 
кооперативу здійснюється на 
підставі письмової заяви 
громадянина. Член кооперативу 
робить вступний та пайовий 
внески в порядку, визначеному 
статутом виробничого 
кооперативу. Рішення правління 
(голови) кооперативу про 
прийняття у члени кооперативу 
підлягає затвердженню 
загальними зборами. Порядок 
прийняття такого рішення та 
його затвердження визначається 
статутом кооперативу. 

Згідно зі статтею 11 Закону 
України «Про кооперацію» вступ 
до кооперативу здійснюється на 
підставі письмової заяви. Особа, 
яка подала заяву про вступ до 
кооперативу, вносить вступний 
внесок і пай у порядку та 
розмірах, визначених його 
статутом.  

Рішення правління чи голови 
кооперативу про прийняття до 
кооперативу підлягає 
затвердженню загальними 
зборами його членів. Порядок 
прийняття такого рішення та 
його затвердження визначається 
статутом кооперативу. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

 4. Членство у виробничому 
кооперативі припиняється у разі: 
добровільного виходу з 
кооперативу; припинення 
трудової участі в діяльності 
кооперативу; виключення з 
кооперативу у випадках і в 
порядку, визначених статутом; 

Згідно зі статтею 13 Закону 
України «Про кооперацію» 
Членство в кооперативі 
припиняється у разі: 
добровільного виходу з нього; 
припинення трудової участі в 
діяльності виробничого 
кооперативу; несплати внесків у 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 
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незатвердження загальними 
зборами членів кооперативу 
рішення правління (голови) про 
прийняття до кооперативу; 
смерті члена кооперативу. 

порядку, визначеному статутом 
кооперативу; смерті члена 
кооперативу - фізичної особи; 
ліквідації члена кооперативу - 
юридичної особи; припинення 
діяльності кооперативу.  

 5. Порядок і майнові наслідки 
припинення членства у 
виробничому кооперативі 
визначаються цим Кодексом та 
статутом кооперативу. 

Відсильна норма. Згідно з 
частиною другою статті 8 Закону 
України «Про кооперацію» статут 
кооперативу має містити зокрема 
умови і порядок вступу до 
кооперативу та виходу чи 
виключення з нього. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення відсильних 
норм. 

 6. Виключення з виробничого 
кооперативу (звільнення члена 
кооперативу з кооперативного 
підприємства) може бути 
оскаржено до суду. 

Згідно зі частиною другою статті 
13 Закону України «Про 
кооперацію» виключення з 
членів кооперативу може бути 
оскаржене до суду 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

7 Стаття 99. Права та обов'язки 
членів виробничого 
кооперативу  

1. Основними правами членів 
виробничого кооперативу є:  

участь в управлінні 
кооперативом, право голосу на 
загальних зборах членів 
кооперативу, право обирати і 
бути обраним в органи 
управління кооперативом;  

користування послугами 
кооперативу;  

Згідно з частиною першою статті 
12 Закону України «Про 
кооперацію» основними правами 
члена кооперативу є:  

участь в господарській діяльності 
кооперативу, а також в 
управлінні кооперативом, право 
голосу на його загальних зборах, 
право обирати і бути обраним в 
органи управління;  

користування послугами 
кооперативу;  

одержання кооперативних 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 
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одержання кооперативних 
виплат та частки доходу на пай;  

одержання достовірної та повної 
інформації про фінансово-
господарську діяльність 
кооперативу;  

одержання паю у разі виходу з 
кооперативу в порядку і строки, 
визначені його статутом. 

виплат та виплат на паї;  

одержання паю у разі виходу з 
кооперативу в порядку і в строки, 
визначені його статутом;  

право вносити пропозиції щодо 
поліпшення роботи кооперативу, 
усунення недоліків у роботі його 
органів управління та посадових 
осіб;  

право звертатися до органів 
управління та органів контролю 
за діяльністю кооперативу, 
посадових осіб кооперативу із 
запитами, пов'язаними з 
членством у кооперативі, 
діяльністю кооперативу та його 
посадових осіб, одержувати 
письмові відповіді на свої запити. 

 2. Основними обов'язками членів 
виробничого кооперативу є 
дотримання статуту та 
виконання рішень органів 
управління кооперативу. 

Згідно з частиною другою статті 
12 Закону України «Про 
кооперацію» основними 
обов'язками члена кооперативу є:  

додержання статуту 
кооперативу;  

виконання рішень органів 
управління кооперативу та 
органів контролю за діяльністю 
кооперативу;  

виконання своїх зобов'язань 
перед кооперативом;  

сплата визначених статутом 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 
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кооперативу внесків. 

 3. Статутом виробничого 
кооперативу можуть 
передбачатися також інші права 
та обов'язки членів кооперативу. 

Згідно з часиною третьою статті 
12 Закону України «Про 
кооперацію» законами, що 
регулюють діяльність окремих 
типів кооперативів або 
кооперативів за напрямами їх 
діяльності, та статутом 
кооперативу можуть бути 
передбачені додаткові права та 
обов'язки його членів. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

8 Стаття 100. Майно 
виробничого кооперативу  

1. Майно виробничого 
кооперативу становить 
колективну власність 
кооперативу. Виробничий 
кооператив є власником 
будівель, споруд, майнових 
внесків його членів, виготовленої 
ним продукції, доходів, 
одержаних від її реалізації та 
іншої діяльності, передбаченої 
статутом кооперативу, іншого 
майна, придбаного на підставах, 
не заборонених законом. 

Згідно з статтею 19 Закону 
України «Про кооперацію» 
Джерелами формування майна 
кооперативу є:  

вступні, членські та цільові 
внески його членів, паї та 
додаткові паї;  

майно, добровільно передане 
кооперативу його членами;  

кошти, що надходять від 
провадження господарської 
діяльності;  

кошти, що надходять від 
створених кооперативом 
підприємств, установ, 
організацій;  

грошові та майнові 
пожертвування, благодійні 
внески, гранти, безоплатна 
технічна допомога юридичних і 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити застарілі 
норми щодо правового 
режиму колективної 
власності, що не 
відповідає сучасним 
реаліям.  

Крім того вилучити 
дублювання норм. 

Див аналіз статті 93 ГК  
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фізичних осіб, у тому числі 
іноземних;  

інші надходження, не заборонені 
законодавством.  

Кооператив є власником 
будівель, споруд, грошових та 
майнових внесків його членів, 
виготовленої продукції, доходів, 
одержаних від її реалізації та 
провадження іншої передбаченої 
статутом діяльності, а також 
іншого майна, придбаного на 
підставах, не заборонених 
законом. 

 2. Члени кооперативу можуть 
передавати як пайовий внесок 
право користування належною їм 
земельною ділянкою у порядку, 
визначеному земельним 
законодавством. За земельну 
ділянку, передану виробничому 
кооперативу в користування, з 
кооперативу може справлятися 
плата у розмірах, визначених 
загальними зборами членів 
кооперативу. 

Згідно зі статтею 22 Закону 
України «Про кооперацію» земля 
кооперативу складається із 
земельних ділянок, наданих йому 
в оренду або придбаних ним у 
власність. Землі загального 
користування дачного 
кооперативу безоплатно 
передаються йому у власність із 
земель державної або 
комунальної власності відповідно 
до закону. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити, з метою 
усунення дублювання 
норм.  

Положення щодо 
передачі у 
користування членом 
кооперативу земельної 
ділянки кооперативу 
перенести до Закону 
України «Про 
кооперацію» 

 3. Для здійснення господарської 
та іншої діяльності виробничий 
кооператив за рахунок власного 
майна формує відповідні фонди. 

Згідно частиною першою статті  
20 Закону України «Про 
кооперацію» для забезпечення 
статутної діяльності кооператив 
у порядку, передбаченому його 
статутом, формує пайовий, 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 
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резервний, неподільний та 
спеціальний фонди. 

 4. Майно виробничого 
кооперативу відповідно до його 
статуту поділяється на пайовий і 
неподільний фонди. Неподільний 
фонд утворюється за рахунок 
вступних внесків і майна 
кооперативу (за винятком землі). 
Пайові внески членів 
кооперативу до нього не 
включаються. Порядок 
формування і розміри 
неподільного фонду 
встановлюються статутом. 

Згідно з частинами другою та 
третьою статті 20 Закону України 
«Про кооперацію» пайовий фонд - 
майно кооперативу, що 
формується за рахунок паїв (у 
тому числі додаткових) членів та 
асоційованих членів кооперативу.  

Неподільний фонд створюється в 
обов'язковому порядку і 
формується за рахунок вступних 
внесків та відрахувань від доходу 
кооперативу. Цей фонд не може 
бути розподілений між членами 
кооперативу, крім випадків, 
передбачених законом. Порядок 
відрахувань до неподільного 
фонду частини доходу 
визначається статутом 
кооперативу. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

 5. Розміри пайових внесків до 
кооперативу встановлюються в 
рівних частинах та/або 
пропорційно очікуваній участі 
члена кооперативу в його 
господарській діяльності. 

Згідно з частиною першою статті 
8 Закону України «Про 
кооперацію» предметом статуту 
кооперативу є, зокрема, порядок 
встановлення розмірів і сплати 
внесків та паїв членами 
кооперативу та відповідальність 
за порушення зобов'язань щодо їх 
сплати; 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

 6. Фінансові ресурси виробничого 
кооперативу формуються за 

Згідно зі статтею 19 Закону 
України «Про кооперацію» 

Відсутні 
посилання на 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
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рахунок доходу від реалізації 
продукції (робіт, послуг), пайових 
та інших внесків членів 
кооперативу, кредитів та інших 
надходжень, не заборонених 
законодавством. 

Джерелами формування майна 
кооперативу є, зокрема; 

вступні, членські та цільові 
внески його членів, паї та 
додаткові паї;  

кошти, що надходять від 
провадження господарської 
діяльності; 

судову практику усунення дублювання 
норм. 

9 Стаття 101. Управління 
виробничим кооперативом  

1. Управління виробничим 
кооперативом здійснюється на 
основі самоврядування, 
гласності, участі його членів у 
вирішенні питань діяльності 
кооперативу. 

Згідно зі статтею 4 Закону 
України «Про кооперацію» 
кооперація базується на таких 
основних принципах:  

соціальної справедливості, 
взаємодопомоги та 
співробітництва;  

рівного права голосу під час 
прийняття рішень (один член 
кооперативу - один голос);  

демократичного контролю за 
діяльністю кооперативних 
організацій та їх посадових осіб з 
боку членів кооперативних 
організацій. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

 2. Вищим органом управління 
виробничого кооперативу є 
загальні збори членів 
кооперативу. До органів 
управління кооперативу 
належать правління (голова) 
кооперативу та ревізійна комісія 
(ревізор) кооперативу. 

Згідно з частиною першою статті 
15 Закону України «Про 
кооперацію» вищим органом 
управління кооперативу є 
загальні збори членів 
кооперативу. 

Згідно з частиною першою статті 
16 Закону виконавчим органом 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 
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кооперативу є правління, яке 
очолює голова, повноваження 
якого визначаються статутом 
кооперативу. 

Згідно з частиною першою статті 
18 Закону Для контролю за 
фінансово-господарською 
діяльністю кооперативу 
обирається ревізійна комісія. 

 3. Статутом виробничого 
кооперативу може бути 
передбачено спостережну раду 
кооперативу. Члени ревізійної 
комісії (ревізор) кооперативу не 
можуть бути членами його 
правління (головою 
кооперативу) чи спостережної 
ради. 

Згідно з частинами першою та 
другою статті 17 Закону України 
«Про кооперацію» спостережна 
рада кооперативу здійснює 
контроль за додержанням 
статуту кооперативу та за 
діяльністю виконавчого органу 
управління кооперативу.  

У кооперативі, в якому кількість 
членів перевищує 50 осіб, може 
утворюватися спостережна рада 
кооперативу. 

До складу спостережної ради 
кооперативу не можуть входити 
члени правління чи члени 
ревізійної комісії (ревізор) 
кооперативу. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

10 Стаття 102. Загальні збори 
членів виробничого 
кооперативу  

1. Загальні збори:  

вносять зміни до статуту 

Згідно з частиною другою статті 
15 Закону України «Про 
кооперацію» До компетенції 
загальних зборів членів 
кооперативу належить:  

затвердження статуту 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 
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кооперативу;  

обирають шляхом прямого 
таємного голосування голову 
кооперативу, членів правління 
кооперативу, членів ревізійної 
комісії (ревізора), членів 
спостережної ради кооперативу;  

затверджують напрями розвитку 
кооперативу;  

заслуховують звіти органів 
управління кооперативу про їх 
діяльність;  

визначають види і розміри 
фондів кооперативу, порядок їх 
формування та використання;  

затверджують правила 
внутрішнього розпорядку 
кооперативного підприємства, 
річний звіт і баланс кооперативу, 
порядок формування і розподілу 
доходу кооперативу, рішення 
правління (голови) кооперативу 
про прийняття нових членів;  

вирішують питання про 
входження кооперативного 
підприємства до об'єднань 
підприємств (кооперативів), 
участь кооперативу у заснуванні 
інших суб'єктів господарювання;  

приймають рішення про 
реорганізацію або ліквідацію 

кооперативу та внесення до 
нього змін, прийняття інших 
рішень, що стосуються діяльності 
кооперативу;  

утворення органів управління та 
органів контролю за діяльністю 
кооперативу, інших органів 
кооперативу;  

заслуховування звітів його 
органів управління і органів 
контролю;  

затвердження порядку розподілу 
доходу кооперативу;  

визначення розмірів вступного і 
членського внесків та паїв;  

визначення розмірів, порядку 
формування та використання 
фондів кооперативу;  

визначення розмірів оплати 
праці голови правління, голови 
ревізійної комісії (ревізора), а 
також кошторису на утримання 
апарату органів управління та 
органів контролю за діяльністю 
кооперативу;  

затвердження річного звіту і 
балансу кооперативу;  

затвердження рішення правління 
або голови правління про 
прийняття нових членів та 
припинення членства;  
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кооперативу. прийняття рішень щодо 
володіння, користування та 
розпорядження майном;  

утворення спеціальних комісій із 
залученням як консультантів 
найманих працівників;  

прийняття рішень про вступ 
кооперативу до кооперативних 
об'єднань;  

прийняття рішень про 
реорганізацію або ліквідацію 
кооперативу.  

 2. Загальні збори мають право 
приймати будь-які інші рішення, 
пов'язані зі статутною 
діяльністю виробничого 
кооперативу. 

Згідно з частиною третьою статті 
15 Закону України «Про 
кооперацію» рішенням загальних 
зборів членів кооперативу до 
компетенції загальних зборів 
можуть бути віднесені інші 
питання діяльності кооперативу. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

 3. Загальні збори членів 
кооперативу проводяться 
щорічно після закінчення 
фінансового року. Вони можуть 
скликатися також у будь-який 
час за рішенням правління 
(голови) кооперативу чи з 
ініціативи не менш як третини 
членів кооперативу, якщо інше 
не передбачено статутом. 

Згідно з частинами четвертою та 
шостою Закону України «Про 
кооперацію» чергові загальні 
збори членів кооперативу 
скликаються правлінням або 
головою кооперативу у разі 
потреби, але не рідше одного разу 
на рік. 

Позачергові загальні збори 
членів кооперативу скликаються 
на вимогу: не менше третини 
його членів; спостережної ради; 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 
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ревізійної комісії (ревізора); 
органу управління 
кооперативного об'єднання, 
членом якого він є. 

 4. Загальні збори правомочні 
приймати рішення, якщо на них 
присутні більше половини членів 
виробничого кооперативу. 
Рішення з питань, зазначених у 
частині першій цієї статті, 
приймаються більшістю голосів 
загальної кількості членів 
кооперативу. 

Згідно з частинами дев’ятою та  
одинадцятою статті 15 Закону 
України «Про кооперацію» 
загальні збори членів 
кооперативу правомочні 
вирішувати питання, якщо на них 
присутні більше половини його 
членів, а збори уповноважених - 
за наявності не менше двох 
третин уповноважених.  

Рішення загальних зборів членів 
(зборів уповноважених) 
кооперативу про прийняття, 
внесення змін до статуту, вступ 
до кооперативного об'єднання 
або вихід з нього та про 
реорганізацію або ліквідацію 
кооперативу вважається 
прийнятим, якщо за нього 
проголосувало не менш як 75 
відсотків членів кооперативу, 
присутніх на загальних зборах 
кооперативу. З інших питань 
рішення приймаються простою 
більшістю голосів членів 
(уповноважених) кооперативу, 
присутніх на його загальних 
зборах. 

 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 
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11 Стаття 103. Правління 
виробничого кооперативу  

1. Правління виробничого 
кооперативу створюється у 
кооперативі, до складу якого 
входить не менше десяти членів. 

Згідно з частинами першою та 
другою статті 16 Закону України 
«Про кооперацію» Виконавчим 
органом кооперативу є 
правління, яке очолює голова, 
повноваження якого 
визначаються статутом 
кооперативу.  

У кооперативі, до складу якого 
входить менше ніж 10 членів, 
обирається лише голова 
кооперативу. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

 2. Правління кооперативу:  

розробляє і вносить на 
затвердження загальних зборів 
напрями розвитку кооперативу;  

скликає загальні збори членів 
кооперативу і контролює 
виконання прийнятих ними 
рішень;  

вносить на затвердження 
загальних зборів рішення про 
прийняття до кооперативу нових 
членів та припинення членства;  

забезпечує збереження майна 
кооперативу;  

організовує проведення 
незалежних аудиторських 
перевірок діяльності 
кооперативу;  

Виконавчий орган кооперативу:  

 

здійснює управління 
кооперативом у період між 
загальними зборами членів 
кооперативу, забезпечує 
виконання їх рішень;  

 

представляє кооператив у 
відносинах з органами державної 
влади та органами місцевого 
самоврядування, міжнародними 
організаціями, юридичними та 
фізичними особами;  

 

укладає угоди між кооперативом 
та іншими особами;  

 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 
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вирішує питання навчання 
членів кооперативу, 
співробітництва з вітчизняними 
та іноземними організаціями;  

делегує виконавчому директору 
кооперативу право на прийняття 
відповідних рішень з питань 
компетенції правління, якщо це 
передбачено статутом 
кооперативу;  

вирішує інші питання діяльності 
кооперативу. 

діє від імені кооперативу в межах, 
передбачених статутом 
кооперативу.  

Виконавчий орган може бути 
наділений іншими 
повноваженнями, визначеними 
вищим органом управління 
кооперативу або статутом 
кооперативу. 

 3. Правління очолює голова 
кооперативу, який обирається 
загальними зборами членів 
виробничого кооперативу. 
Функції голови кооперативу і 
порядок його відкликання 
визначаються статутом 
кооперативу. 

Згідно з частинами п’ятою та 
шостою статті 16 Закону України 
«Про кооперацію» члени 
правління та голова кооперативу 
обираються загальними зборами 
членів кооперативу на строк, 
визначений статутом, але не 
більше ніж на п'ять років.  

Порядок обрання або 
відкликання членів правління та 
голови кооперативу, а також 
порядок проведення засідань 
правління кооперативу та 
прийняття ним рішень 
визначаються статутом 
кооперативу. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

 4. Члени правління можуть 
обирати зі свого складу 
заступника голови та секретаря 
правління відповідно до статуту 

Не дублює положення 
нормативно правових актів. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Перенести до 
Закону України 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Пропонується у законі 
врегулювати обрання 
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кооперативу. «Про кооперацію заступників голови 
правління та 
секретаря. 

 5. Члени правління кооперативу 
працюють переважно на 
громадських засадах. У статуті 
кооперативу може бути 
передбачено винагороду за 
роботу членів правління. 

Не дублює положення 
нормативно правових актів. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Оплата праці членів 
правління регулюється 
укладеним трудовим 
договором 

 6. Періодичність проведення 
засідань правління кооперативу 
визначається статутом 
кооперативу. Рішення 
приймається більшістю голосів 
за наявності на засіданні не 
менше двох третин членів 
правління кооперативу. 

Згідно з частиною другою статті 
8 Закону України «Про 
кооперацію» статут кооперативу 
повинен містити порядок 
формування, склад і компетенція 
органів управління та органів 
контролю кооперативу, а також 
порядок прийняття ними рішень, 
у тому числі з питань, рішення з 
яких приймається одноголосно 
чи кваліфікованою більшістю 
голосів членів кооперативу, які 
беруть участь у загальних зборах 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Ці відносини є 
предметом статуту 
кооперативу 

 7. У разі якщо до складу 
виробничого кооперативу 
входить менше десяти членів, 
функції та повноваження 
правління здійснюють загальні 
збори та голова кооперативу 
відповідно до статуту. 

Згідно з частиною другою статті 
16 Закону України «Про 
кооперацію» у кооперативі, до 
складу якого входить менше ніж 
10 членів, обирається лише 
голова кооперативу. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

12 Стаття 104. Виконавчий 
директор виробничого 
кооперативу  

Згідно з частиною сьомою статті 
16 Закону України «Про 
кооперацію» правління 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
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1. Правління виробничого 
кооперативу може наймати 
виконавчого директора для 
оперативного управління 
діяльністю підприємства. 
Виконавчий директор не може 
бути членом кооперативу. 

кооперативу може наймати 
виконавчого директора для 
оперативного управління 
діяльністю кооперативу. 
Виконавчий директор не може 
бути членом кооперативу. 

норм. 

 2. Виконавчий директор 
здійснює свою діяльність на 
умовах контракту, який укладає з 
ним правління кооперативу, та 
виконує функції відповідно до 
статуту. 

Згідно з частиною восьмою статті 
16 Закону України «Про 
кооперацію» виконавчий 
директор виконує свої функції на 
умовах контракту, який укладає з 
ним правління кооперативу, 
формує виконавчу дирекцію та 
виконує функції, делеговані йому 
правлінням кооперативу. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

 3. Виконавчий директор несе 
відповідальність за свою 
діяльність перед кооперативом. 

Згідно з частиною дев’ятою  
статті 16 Закону України «Про 
кооперацію» виконавчий 
директор несе персональну 
відповідальність за виконання 
покладених на нього обов'язків, 
визначених контрактом та 
статутом кооперативу. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

 4. У разі відсутності у 
виробничому кооперативі посади 
виконавчого директора роботою 
кооперативного підприємства 
керує голова кооперативу. 

Не дублює положення 
нормативно правових актів. 

Разом з тим диспозитивність 
норми (може наймати 
виконавчого директора) вказує 
на те, що у разі його відсутності 
такі функції  здійснює правління. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. Положення 
не несе нормативного 
навантаження. 
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13 Стаття 105. Спостережна рада 
виробничого кооперативу  

1. У разі якщо кількість членів 
виробничого кооперативу 
становить більш як п'ятдесят 
осіб, у кооперативі може 
утворюватися спостережна рада 
для контролю за діяльністю 
виконавчого директора 
кооперативного підприємства. 

Згідно з частинами першою та 
другою статті 17 Закону України 
«Про кооперацію» у кооперативі, 
в якому кількість членів 
перевищує 50 осіб, може 
утворюватися спостережна рада 
кооперативу. Спостережна рада 
кооперативу здійснює контроль 
за додержанням статуту 
кооперативу та за діяльністю 
виконавчого органу управління 
кооперативу.  

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

 2. Спостережна рада обирається 
загальними зборами з числа 
членів кооперативу у складі 
трьох - п'яти осіб. Член 
спостережної ради не може бути 
членом правління чи ревізійної 
комісії. 

Згідно з частиною третьою статті 
17 Закону України «Про 
кооперацію»  Спостережна рада 
кооперативу обирається із числа 
членів кооперативу на загальних 
зборах кооперативу у кількості 3 - 
5 чоловік, які працюють у раді на 
громадських засадах. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

 3. Порядок обрання спостережної 
ради та її голови, а також 
порядок діяльності спостережної 
ради встановлюються статутом 
кооперативу. 

Згідно з частиною другою статті 
8 Закону України «Про 
кооперацію» статут кооперативу 
повинен містити порядок 
формування, склад і компетенція 
органів управління та органів 
контролю кооперативу, а також 
порядок прийняття ними рішень, 
у тому числі з питань, рішення з 
яких приймається одноголосно 
чи кваліфікованою більшістю 
голосів членів кооперативу, які 
беруть участь у загальних зборах 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 
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14 Стаття 106. Ревізійна комісія 
(ревізор) виробничого 
кооперативу  

1. З метою контролю за 
фінансово-господарською 
діяльністю виробничого 
кооперативу обирається 
ревізійна комісія, а в кооперативі, 
до складу якого входить менше 
десяти членів, - ревізор. 

Згідно з частиною першою статті 
18 Закону України «Про 
кооперацію» для контролю за 
фінансово-господарською 
діяльністю кооперативу 
обирається ревізійна комісія. У 
кооперативі, до складу якого 
входить менше ніж 10 членів, 
функції ревізійної комісії виконує 
ревізор. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

 2. Ревізійна комісія (ревізор) 
обирається загальними зборами 
з числа членів кооперативу 
відповідно до його статуту. 
Членами ревізійної комісії 
(ревізором) не можуть бути 
члени правління чи спостережної 
ради виробничого кооперативу. 

Згідно з частиною другою статті 
18 Закону України «Про 
кооперацію» Ревізійна комісія 
(ревізор) підзвітна загальним 
зборам членів кооперативу і 
обирається загальними зборами з 
числа членів кооперативу у 
порядку, встановленому його 
статутом. Членами ревізійної 
комісії (ревізором) не можуть 
бути члени правління 
кооперативу чи його 
спостережної ради. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

 3. Ревізійна комісія (ревізор) 
підзвітна загальним зборам 
членів виробничого кооперативу. 

Згідно з частиною п’ятою статті 
18  Закону України «Про 
кооперацію» ревізійна комісія 
(ревізор) складає висновок за 
річними звітами про результати 
діяльності кооперативу. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

15 Стаття 107. Господарська 
діяльність виробничого 
кооперативу  

Згідно з частиною першою статті 
23 Закону України «Про 
кооперацію» кооператив 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 
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1. Виробничий кооператив 
відповідно до його статуту 
самостійно визначає основні 
напрями господарської 
діяльності, здійснює її 
планування та організацію. 

відповідно до свого статуту 
самостійно визначає основні 
напрями діяльності, здійснює її 
планування. 

 2. Виробничий кооператив 
реалізує свою продукцію, надає 
послуги за цінами і тарифами, які 
встановлюються ним самостійно 
або на договірній основі, а у 
випадках, передбачених 
законодавством, - за державними 
цінами і тарифами. 

Згідно з частиною першою статті 
24 Закону України «Про 
кооперацію» Кооперативи 
реалізують товари та надають 
послуги за цінами і тарифами, 
встановленими самостійно, а у 
випадках, передбачених законом, 
- за державними цінами і 
тарифами. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

 3. Відносини виробничого 
кооперативу з іншими 
підприємствами, установами, 
організаціями та громадянами в 
усіх сферах господарської 
діяльності встановлюються на 
основі договорів. 

Згідно з частиною другою статті 
24 Закону України «Про 
кооперацію» Кооперативи мають 
право реалізувати товари та 
надавати послуги за цінами і 
тарифами, що встановлюються на 
договірних засадах, окремо для 
членів кооперативу та інших осіб. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

 4. Доход виробничого 
кооперативу формується з 
надходжень від господарської 
діяльності після покриття 
матеріальних та прирівняних до 
них витрат і витрат на оплату 
праці найманого персоналу. 
Доход спрямовується на сплату 
податків та інших обов'язкових 

Згідно з частинами першою та 
другою статті 25 Закону України 
«Про кооперацію» дохід 
кооперативу формується з 
надходжень від господарської 
діяльності після покриття 
матеріальних і прирівняних до 
них витрат та витрат на оплату 
праці найманих працівників. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 
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платежів, на погашення кредитів, 
покриття збитків, проведення 
відрахувань у фонди 
кооперативу, кооперативні 
виплати, виплату часток доходу 
на паї тощо. 

Дохід розподіляється на: сплату 
податків і зборів (обов'язкових 
платежів) до відповідних 
бюджетів; погашення кредитів; 
покриття збитків; проведення 
відрахувань до фондів 
кооперативу; кооперативні 
виплати; виплати на паї. 

 5. Кооперативні виплати - 
частина доходу виробничого 
кооперативу, що розподіляється 
між членами кооперативу з 
урахуванням їх трудової та іншої 
участі в діяльності кооперативу. 
Нарахування і виплата часток 
доходу на паї здійснюються за 
підсумками фінансового року з 
доходу, що залишається у 
розпорядженні кооперативу з 
урахуванням необхідності 
формування його фондів. За 
рішенням загальних зборів 
членів кооперативу виплата 
часток доходу на паї може 
здійснюватися у грошовій формі, 
товарами, цінними паперами 
тощо. 

Згідно зі статтею 26 Закону 
України «Про кооперацію» 
кооперативні виплати - частина 
доходу, що розподіляється за 
результатами фінансового року 
між членами кооперативу 
пропорційно їх участі в 
господарській діяльності 
кооперативу у порядку, 
визначеному рішенням вищого 
органу управління кооперативу.  

Виплати на паї - виплати частини 
доходу кооперативу на паї члена 
та асоційованого члена 
кооперативу.  

Розмір виплат на паї 
встановлюється рішенням 
загальних зборів членів 
кооперативу після відрахувань 
обов'язкових коштів на 
формування і поповнення його 
фондів. Виплати можуть 
здійснюватися у грошовій формі, 
товарами, цінними паперами, а 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 
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також у формі збільшення паю та 
в інших формах, передбачених 
статутом кооперативу. Загальна 
сума виплат на паї не може 
перевищувати 20 відсотків 
доходу, визначеного до 
розподілу.  

Кооперативні виплати та 
виплати на паї до оплати праці не 
належать. 

 6. Порядок використання доходу 
виробничого кооперативу 
визначається статутом 
кооперативу відповідно до 
закону. 

Згідно з частиною другою статті 
8 Закону України «Про 
кооперацію» статут кооперативу 
повинен містити порядок 
розподілу його доходу та 
покриття збитків. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

 7. Виробничий кооператив 
самостійно здійснює 
зовнішньоекономічну діяльність 
відповідно до закону. Порядок 
використання коштів 
кооперативу в іноземній валюті 
встановлюється законом та 
статутом кооперативу. 

Згідно з частиною першою статті 
40 Закону України «Про 
кооперацію» Кооперативні 
організації самостійно провадять 
зовнішньоекономічну діяльність 
відповідно до законодавства 
України. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

 8. Майнові відносини члена 
виробничого кооперативу з 
кооперативом у разі припинення 
членства в кооперативі та щодо 
переходу паю регулюються 
цивільним законодавством. 

Згідно з частиною другою статті 
8 Закону України «Про 
кооперацію» статут кооперативу 
повинен містити умови і порядок 
вступу до кооперативу та виходу 
чи виключення з нього; умови і 
порядок повернення паю. 

 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 
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16 Стаття 108. Майнова 
відповідальність виробничого 
кооперативу  

1. Виробничий кооператив 
відповідає за своїми 
зобов'язаннями усім належним 
йому майном. Члени 
виробничого кооперативу несуть 
за зобов'язаннями кооперативу 
субсидіарну (додаткову) 
відповідальність своїм майном у 
розмірі, не меншому їх пайового 
внеску, якщо більший розмір 
відповідальності не передбачено 
законом або статутом 
кооперативу. Виробничий 
кооператив не несе 
відповідальності за 
зобов'язаннями членів 
кооперативу. 

Згідно зі статтею 27 Закону 
України «Про кооперацію» 
Кооператив відповідає за своїми 
зобов'язаннями всім належним 
йому майном. Порядок покриття 
завданих кооперативом збитків 
визначається його статутом.  

Члени кооперативу відповідають 
за зобов'язаннями кооперативу в 
межах внесеного ними паю, якщо 
інше не передбачено статутом 
кооперативу або законом.  

Кооператив не несе 
відповідальності за 
зобов'язаннями своїх членів.   

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити, оскільки 
Закону України «Про 
кооперацію» визначає 
інший підхід щодо 
відповідальності 
кооперативу за 
зобов’язанням членів і 
членів за 
зобов’язаннями 
кооперативу. 

 2. Виробничий кооператив може 
застрахувати своє майно і 
майнові права за рішенням 
загальних зборів членів 
кооперативу, якщо інший 
порядок не встановлено законом. 

Не дублює положення 
нормативно правових актів. 

 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Страхування майна є 
договірними 
відносинами, які 
здійснюються 
сторонами на власний 
розсуд. 

17 Стаття 109. Припинення 
виробничого кооперативу  

1. Виробничий кооператив за 
рішенням загальних зборів 
членів кооперативу може бути 

Згідно з частиною другою статті 
15 Закону України «Про 
кооперацію» До компетенції 
загальних зборів членів 
кооперативу належить: 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 
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реорганізований у підприємства 
інших форм господарювання в 
порядку, визначеному статутом 
кооперативу відповідно до вимог 
цього Кодексу. 

прийняття рішень про 
реорганізацію або ліквідацію 
кооперативу. 

Згідно з частиною другою статті 
8 Закону України «Про 
кооперацію» статут кооперативу 
повинен містити порядок 
реорганізації і ліквідації 
кооперативу та вирішення 
пов'язаних з цим майнових 
питань. 

 2. Виробничий кооператив 
ліквідується в загальному 
порядку ліквідації суб'єкта 
господарювання, передбаченому 
цим Кодексом, з урахуванням 
такого:  

ліквідація виробничого 
кооперативу здійснюється 
ліквідаційною комісією, 
призначеною загальними 
зборами членів кооперативу, а у 
разі його ліквідації за рішенням 
суду - ліквідаційною комісією, 
сформованою відповідно до 
цього рішення;  

розпорядження землею 
виробничого кооперативу, що 
ліквідується, здійснюється в 
порядку і на умовах, 
передбачених земельним 
законодавством. Майно 

Ліквідація кооперативу 
здійснюється комісією, 
призначеною органом, який 
прийняв рішення про його 
ліквідацію. Цим же органом 
визначається порядок діяльності 
ліквідаційної комісії.  

З дня призначення ліквідаційної 
комісії до неї переходять 
повноваження з управління 
кооперативом.  

Ліквідаційна комісія зобов'язана 
провести роботу, пов'язану із 
стягненням дебіторської 
заборгованості кооперативу і 
виявленням претензій 
кредиторів (з повідомленням 
останніх про ліквідацію 
кооперативу), встановити 
порядок і строки проведення 
ліквідації, а також строк для 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 
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кооперативу, що залишилося 
після розрахунків з бюджетом та 
кредиторами, розподіляється між 
членами виробничого 
кооперативу пропорційно 
вартості їх паю. 

заявлення претензій 
кредиторами, який не може бути 
меншим ніж два місяці з дня 
публікації інформації про 
ліквідацію кооперативу.  

Ліквідаційна комісія проводить 
ліквідацію кооперативу у 
порядку, встановленому законом.  

Майно кооперативу, що 
залишилося після задоволення 
вимог кредиторів кооперативу, 
здійснення виплат членам 
кооперативу паїв та виплат на 
паї, кооперативних виплат, 
оплати праці, розрахунків з 
кооперативним об'єднанням, 
членом якого він є, 
розподіляється між членами 
кооперативу у порядку, 
визначеному статутом. 

18 Стаття 110. Інші питання 
діяльності виробничого 
кооперативу  

1. Інші питання діяльності 
виробничого кооперативу 
регулюються цим Кодексом, 
іншими законами. 

Відсилочна норма. Правові, 
організаційні, економічні та 
соціальні основи функціонування 
кооперації в Україні визначає 
Закон України «Про кооперацію». 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
усунення відсилочних 
норм. 

19 Стаття 111. Споживча 
кооперація. Підприємства 
споживчої кооперації  

1. Споживча кооперація в Україні 
- система самоврядних 

Не дублює положення 
нормативно правових актів. 

Разом з тим, слід зазначити, що 
Статтею 30 Закону України «Про 
кооперацію» передбачено, що 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

За своєю суттю є 
дублюванням підходу 
щодо об’єднання 
кооперативів, яке 
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організацій громадян (споживчих 
товариств, їх спілок, об'єднань), а 
також підприємств та установ 
цих організацій, яка є 
самостійною організаційною 
формою кооперативного руху. 

спілка, ліга, асоціація, альянс та 
інші форми добровільного 
об'єднання кооперативів за 
видами діяльності чи 
територіальною ознакою з метою 
створення сприятливих умов для 
діяльності кооперативів, що 
входять до його складу, та їх 
членів є кооперативним 
об'єднанням. 

Відносини щодо діяльності 
кооперативних об’єднаю 
врегульовані Розділом ІІІ Закону. 

передбачене Розділом 
ІІІ Закону України «Про 
кооперацію», яка 
регулює порядок 
утворення та 
діяльності 
кооперативних 
об’єднань. У зв’язку з 
цим пропонується 
наведені положення 
вилучити. 

 2. Первинною ланкою споживчої 
кооперації є споживче 
товариство - самоврядна 
організація громадян, які на 
основі добровільності членства, 
майнової участі та 
взаємодопомоги об'єднуються 
для спільної господарської 
діяльності з метою колективного 
організованого забезпечення 
своїх економічних і соціальних 
інтересів. Кожний член 
споживчого товариства має свою 
частку в його майні. 

Не дублює положення 
нормативно правових актів. 

Див коментар до частини першої. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Див коментар до 
частини першої. 

 3. Споживче товариство є 
юридичною особою і діє на 
основі статуту. 

Не дублює положення 
нормативно правових актів. 

Див коментар до частини першої. 

 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Див коментар до 
частини першої. 
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 4. Споживчі товариства можуть 
на добровільних засадах 
об'єднуватися в спілки, інші 
форми об'єднання, передбачені 
законом, єдину спілку споживчих 
товариств України та мають 
право вільного виходу з них. 

Не дублює положення 
нормативно правових актів. 

Див коментар до частини першої. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Див коментар до 
частини першої. 

 5. Власність споживчої кооперації 
складається з власності 
споживчих товариств, спілок 
(об'єднань) та їх спільної 
власності і є однією з форм 
колективної власності. 
Володіння, користування та 
розпорядження власністю 
споживчої кооперації здійснюють 
її органи відповідно до 
установчих документів 
товариств, спілок (об'єднань). 

Об'єкти права власності 
споживчої кооперації можуть 
перебувати у спільній власності 
споживчих товариств, спілок 
(об'єднань). Їх частка у власності 
визначається договором. 

Не дублює положення 
нормативно правових актів. 

Див коментар до частини першої. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Див коментар до 
частини першої. 

 6. Правові засади організації та 
діяльності споживчої кооперації 
визначаються законом. 

Відсильна норма. 

 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Див коментар до 
частини першої. 

 7. Споживчі товариства, їх спілки 
(об'єднання) можуть утворювати 
для здійснення своїх статутних 

Не дублює положення 
нормативно правових актів. 

Див коментар до частини першої. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Див коментар до 
частини першої. 
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цілей підприємства, установи та 
інші суб'єкти господарювання 
відповідно до вимог цього 
Кодексу та інших законів. 

 8. Підприємствами споживчої 
кооперації визнаються унітарні 
або корпоративні підприємства, 
утворені споживчим товариством 
(товариствами) або спілкою 
(об'єднанням) споживчих 
товариств відповідно до вимог 
цього Кодексу та інших 
законодавчих актів з метою 
здійснення статутних цілей цих 
товариств, спілок (об'єднань). 

Не дублює положення 
нормативно правових актів. 

Див коментар до частини першої. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Див коментар до 
частини першої. 

20 Стаття 112. Підприємства 
об'єднань громадян, релігійних 
організацій  

1. Підприємством об'єднання 
громадян, релігійної організації є 
унітарне підприємство, 
засноване на власності 
об'єднання громадян 
(громадської організації, 
політичної партії) або власності 
релігійної організації для 
здійснення господарської 
діяльності з метою виконання їх 
статутних завдань. 

Згідно з частиною другою статті 
21 Закону України «Про 
громадські об'єднання» 
громадське об'єднання зі 
статусом юридичної особи має 
право: 

1) бути учасником цивільно-
правових відносин, набувати 
майнові і немайнові права 
відповідно до законодавства; 

2) здійснювати відповідно до 
закону підприємницьку 
діяльність безпосередньо, якщо 
це передбачено статутом 
громадського об'єднання, або 
через створені в порядку, 
передбаченому законом, 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Пропонується 
вилучити з метою 
усунення 
неузгодженості норм, 
оскільки Закон України 
«Про громадські 
об'єднання» (який був 
прийнятий у 2012 році) 
визначив інший підхід 
щодо утворення та 
діяльності підприємств 
громадських об’єднань. 
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юридичні особи (товариства, 
підприємства), якщо така 
діяльність відповідає меті (цілям) 
громадського об'єднання та 
сприяє її досягненню. Відомості 
про здійснення підприємницької 
діяльності громадським 
об'єднанням включаються до 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських 
формувань; 

 2. Право власності об'єднань 
громадян реалізують їх вищі 
статутні органи управління в 
порядку, передбаченому законом 
та статутними документами. 
Право власності релігійних 
організацій реалізується їх 
органами управління відповідно 
до закону. 

Згідно з частиною першою статті 
24 Закону України «Про 
громадські об'єднання»  
Громадське об'єднання зі 
статусом юридичної особи для 
виконання своєї статутної мети 
(цілей) має право володіти, 
користуватися і розпоряджатися 
коштами та іншим майном, яке 
відповідно до закону передане 
такому громадському об'єднанню 
його членами (учасниками) або 
державою, набуте як членські 
внески, пожертвуване 
громадянами, підприємствами, 
установами та організаціями, 
набуте в результаті 
підприємницької діяльності 
такого об'єднання, 
підприємницької діяльності 
створених ним юридичних осіб 
(товариств, підприємств), а також 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Пропонується 
вилучити з метою 
усунення 
неузгодженості норм, 
оскільки Закон України 
«Про громадські 
об'єднання» (який був 
прийнятий у 2012 році) 
визначив інший підхід 
щодо утворення та 
діяльності підприємств 
громадських об’єднань. 
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майном, придбаним за рахунок 
власних коштів, тимчасово 
наданим у користування (крім 
розпорядження) чи на інших 
підставах, не заборонених 
законом. 

 3. Засновником підприємства 
об'єднання громадян є 
відповідне об'єднання громадян, 
що має статус юридичної особи, а 
також об'єднання (спілка) 
громадських організацій у разі, 
якщо його статутом передбачено 
право заснування підприємств. 
Політичним партіям та 
юридичним особам, що ними 
створюються, забороняється 
засновувати підприємства, за 
винятком засобів масової 
інформації, підприємств, що 
здійснюють продаж суспільно-
політичної літератури, інших 
пропагандистсько-агітаційних 
матеріалів, виробів з власною 
символікою, проведення 
виставок, лекцій, фестивалів та 
інших суспільно-політичних 
заходів. 

Згідно з частиною другою статті 
21 Закону України «Про 
громадські об'єднання» 
громадське об'єднання зі 
статусом юридичної особи має 
право здійснювати відповідно до 
закону підприємницьку 
діяльність безпосередньо, якщо 
це передбачено статутом 
громадського об'єднання, або 
через створені в порядку, 
передбаченому законом, 
юридичні особи (товариства, 
підприємства), якщо така 
діяльність відповідає меті (цілям) 
громадського об'єднання та 
сприяє її досягненню. Відомості 
про здійснення підприємницької 
діяльності громадським 
об'єднанням включаються до 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських 
формувань; 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Пропонується 
вилучити з метою 
усунення 
неузгодженості норм, 
оскільки Закон України 
«Про громадські 
об'єднання» (який був 
прийнятий у 2012 році) 
визначив інший підхід 
щодо утворення та 
діяльності підприємств 
громадських об’єднань. 

 4. Релігійні організації мають 
право засновувати видавничі, 
поліграфічні, виробничі, 

Згідно з частиною першою статті 
19 Закону України «Про свободу 
совісті та релігійні організації» 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 



36 
 

реставраційно-будівельні, 
сільськогосподарські та інші 
підприємства, необхідні для 
забезпечення діяльності цих 
організацій. 

релігійні організації у порядку, 
визначеному чинним 
законодавством, мають право для 
виконання своїх статутних 
завдань засновувати видавничі, 
поліграфічні, виробничі, 
реставраційно-будівельні, 
сільськогосподарські та інші 
підприємства, а також добродійні 
заклади (притулки, інтернати, 
лікарні тощо), які мають право 
юридичної особи. 

 5. Підприємство об'єднання 
громадян, релігійної організації 
діє на основі статуту і є 
юридичною особою, здійснюючи 
свою діяльність на праві 
оперативного управління або 
господарського відання 
відповідно до вимог цього 
Кодексу. 

Згідно з частиною першою статті 
19 Закону України «Про свободу 
совісті та релігійні організації» 
релігійні організації у порядку, 
визначеному чинним 
законодавством, мають право для 
виконання своїх статутних 
завдань засновувати видавничі, 
поліграфічні, виробничі, 
реставраційно-будівельні, 
сільськогосподарські та інші 
підприємства, а також добродійні 
заклади (притулки, інтернати, 
лікарні тощо), які мають право 
юридичної особи. 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

Вилучити з метою 
усунення дублювання 
норм. 

 6. Обмеження щодо створення та 
діяльності окремих видів 
підприємств об'єднання 
громадян, релігійної організації 
встановлюються законами. 

Відсильна норма. Засади 
реалізації права на свободу 
об'єднання, гарантованого 
Конституцією України та 
міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість 

Відсутні 
посилання на 
судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити. 

Вилучити з метою 
усунення відсильних 
норм. 
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яких надана Верховною Радою 
України, порядок утворення, 
реєстрації, діяльності та 
припинення громадських 
об'єднань визначає Закон 
України «Про громадські 
об'єднання» 

 


