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компенсації виникає, якщо з вини контролюючого підприємства дочірнім підприємством було укладено (здійснено) 
невигідні для нього угоди або операції (при цьому компенсації підлягають завдані дочірньому підприємству збитки). У 
результаті компенсації відновлюється майнова база дочірнього підприємства і, відповідно, забезпечується захист інтересів і 
самого підприємства, і його учасників, і кредиторів. 

7. Найбільш яскравим проявом принципу, визначеного в попередній частині статті, є положення про те, що у разі 
банкрутства залежного підприємства з причин винної поведінки контролюючого підприємства останнє зобов'язане в 
субсидіарному (додатковому) порядку нести майнову відповідальність перед кредиторами дочірнього підприємства. 

Додаткова відповідальність контролюючого підприємства за зобов'язаннями дочірнього підприємства пов'язується з 
випадками неплатоспроможності останнього та визнання його банкрутом. Однак для застосування такої відповідальності 
необхідна наявність вини контролюючого підприємства в доведенні дочірнього до такого стану (неплатоспроможності та 
пов'язаного з цим банкрутства). Подібний захід спрямований на забезпечення інтересів кредиторів дочірнього підприємства. 

Примітка. Положення цієї статті є новими, хоча в деяких законах дається визначення поняття контролю пов'язаної 
особи (ст. 1 Закону «Про захист економічної конкуренції» [282]), 

211афілійованої особи, істотної участі, контролю, спорідненої особи (ст. 2 Закону «Про банки і банківську діяльність» 
[61]), істотної участі (п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 
[490]), а в Цивільному кодексі - залежного товариства (ст. 118), проте ці поняття використовуються з різною метою. У 
коментованій статті значною мірою уніфікуються згадані поняття з метою забезпечення захисту законних інтересів залежних 
підприємств і запобігання зловживанням своїми правами особами, які контролюють такі підприємства. 

 
Стаття 127.   Інші форми об'єднання інтересів підприємств 
1. Законом можуть визначатися й інші форми об'єднання інтересів підприємств (союзи, спілки, асоціації 

підприємців тощо), не передбачені у статті 120 цього Кодексу. 
 
Стаття передбачає, що законом можуть визначатися й інші форми об'єднання інтересів підприємств, не передбачені у 

статті 120. Отже, в Кодексі закріплений принцип закритого переліку видів об'єднань підприємств, який визначається цим 
Кодексом, а також законами. Згідно з цією статтею підприємства та інші суб'єкти господарювання мають право створювати 
союзи, спілки, асоціації підприємців, а також інші об'єднання підприємців - торгово-промислові палати, об'єднання 
роботодавців (передбачені ст. 21 ГК). Інші форми об'єднання інтересів підприємців можуть бути визначені законом. 

 
Глава 13 ГРОМАДЯНИН ЯК СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ. ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ІНШИХ 

СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 
Стаття 128.   Громадянин у сфері господарювання 
1. Громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за 

умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 цього Кодексу. 
2.  Громадянин-підприємець відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до 

закону може бути звернено стягнення. 
3. Громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність: 
безпосередньо як підприємець або через приватне підприємство, що ним створюється; 
із залученням або без залучення найманої праці; самостійно або спільно з іншими особами. 
4. Громадянин здійснює управління заснованим ним приватним підприємством безпосередньо або через 

керівника, який наймається за контрактом. У разі здійснення підприємницької діяльності спільно з іншими 
громадянами або юридичними особами громадянин має права та обов'язки відповідно засновника та/або учасника 
господарського товариства, члена кооперативу тощо, або права і обов'язки, визначені укладеним за його участі 
договором про спільну діяльність без створення юридичної особи. 

5. Громадянин-підприємець здійснює свою діяльність на засадах свободи підприємництва та відповідно до 
принципів, передбачених у статті 44 цього Кодексу. 

6. Громадянин-підприємець зобов'язаний: 
у передбачених законом випадках і порядку одержати ліцензію на здійснення певних видів господарської 

діяльності; 
повідомляти органи державної реєстрації про зміну його адреси, зазначеної в реєстраційних документах, 

предмета діяльності, інших суттєвих умов своєї підприємницької діяльності, що підлягають відображенню у 
реєстраційних документах; 

додержуватися прав і законних інтересів споживачів, забезпечувати належну якість товарів (робіт, послуг), що 
ним виготовляються, додержуватися правил обов'язкової сертифікації продукції, встановлених законодавством; 

не допускати недобросовісної конкуренції, інших порушень антимонопольно-конкурентного законодавства; 
вести облік результатів своєї підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства; 
своєчасно надавати податковим органам декларації про доходи, інші необхідні відомості для нарахування 

податків та інших обов'язкових платежів; сплачувати податки та інші обов'язкові платежі в порядку і в розмірах, 
встановлених законом. 

7. Громадянин-підприємець зобов'язаний додержуватися вимог, передбачених статтями 46 і 49 цього Кодексу, а 
також іншими законодавчими актами, і несе майнову та іншу встановлену законом відповідальність за завдані ним 
шкоду і збитки. 

Громадянин-підприємець може бути визнаний судом банкрутом відповідно до вимог цього Кодексу та інших 
законів. 
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