
Порівняльна таблиця до проєкту Закону України «Про Кредитні спілки» 

 

Чинна редакція Редакція з урахуванням змін 

 

Цивільний кодекс України 

 

Стаття 87. Створення юридичної особи 

1. Для створення юридичної особи її учасники 

(засновники) розробляють установчі документи, які 

викладаються письмово і підписуються всіма учасниками 

(засновниками), якщо законом не встановлений інший 

порядок їх затвердження. 

Юридична особа приватного права може створюватися та 

діяти на підставі модельного статуту, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України, що після його прийняття 

учасниками стає установчим документом. 

 

Стаття 87. Створення юридичної особи 

1. Для створення юридичної особи її учасники 

(засновники) розробляють установчі документи, які 

викладаються письмово і підписуються всіма учасниками 

(засновниками), якщо законом не встановлений інший 

порядок їх затвердження. 

Юридична особа приватного права може створюватися та 

діяти на підставі модельного статуту, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України, а у випадках, встановлених 

законом – Національним банком України, що після його 

прийняття учасниками стає установчим документом. 

 

Стаття 1058. Договір банківського вкладу 

… 

3. До відносин банку та вкладника за рахунком, на який 

внесений вклад, застосовуються положення про договір 

банківського рахунка (глава 72 цього Кодексу), якщо інше не 

встановлено цією главою або не випливає із суті договору 

банківського вкладу. 

 

Стаття 1058. Договір банківського вкладу 

… 

3. До відносин банку та вкладника за рахунком, на який 

внесений вклад, застосовуються положення про договір 

банківського рахунка (глава 72 цього Кодексу), якщо інше не 

встановлено цією главою або не випливає із суті договору 

банківського вкладу. 

4. Положення цього параграфу, крім 

частини  третьої цієї статті, абзацу другого частини 

першої статті 1059, частини другої статті 1060, статей 

1063-1065, застосовуються до відносин, що виникають під 
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час провадження кредитною спілкою діяльності щодо 

залучення коштів, що підлягають поверненню. 

 

Господарський кодекс України 

 

Стаття 56. Утворення суб'єкта господарювання 

… 

Стаття 56. Утворення суб'єкта господарювання 

… 

4. Суб'єкт господарювання може створюватися та діяти на 

підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом 

Міністрів України, що після його прийняття учасниками стає 

установчим документом. 

 

4. Суб'єкт господарювання може створюватися та діяти на 

підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом 

Міністрів України, а у випадках, встановлених законом – 

Національним банком України, що після його прийняття 

учасниками стає установчим документом. 

 

Стаття 130. Кредитні спілки у сфері господарювання 

1. Громадяни, які постійно проживають на території 

України, можуть об'єднуватися у кредитні спілки. 

2. Кредитною спілкою є неприбуткова організація, 

заснована громадянами у встановленому законом порядку на 

засадах добровільного об'єднання грошових внесків з метою 

задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та 

наданні інших фінансових послуг. Кредитна спілка є 

юридичною особою. Статусу юридичної особи вона набуває 

з дня її державної реєстрації. 

3. Кредитна спілка діє на основі статуту, який 

затверджується загальними зборами членів кредитної спілки. 

4. Майно кредитної спілки є її власністю і складається з 

фондів кредитної спілки, коштів доходу та іншого майна. 

Стаття 130. Кредитні спілки у сфері господарювання 

Кредитна спілка – це фінансова установа, створена на 

засадах кооперації, метою діяльності якої є задоволення 

фінансових та соціальних потреб її членів шляхом 

взаємного кредитування, надання інших фінансових 

послуг для її членів за рахунок їх об’єднаних грошових 

внесків та інших дозволених законом джерел. 

Правовий статус кредитних спілок, порядок 

створення, діяльності та припинення кредитних спілок 

та їх об’єднань, основні засади захисту прав членів 

кредитних спілок, а також порядок здійснення 

державного регулювання та нагляду за діяльністю 

кредитних спілок визначаються законом. 
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5. Кредитна спілка не може бути засновником або 

учасником суб'єктів підприємницької діяльності. 

6. Статус, порядок організації та здійснення 

господарської діяльності кредитної спілки визначаються цим 

Кодексом, законом про кредитні спілки та іншими законами. 

 

  

Закон України «Про кооперацію» 

Стаття 5.Законодавство про кооперацію 

Законодавство про кооперацію базується на нормах 

Конституції України і Цивільного кодексу України, цього 

Закону, інших нормативно-правових актів з питань 

кооперації. 

Особливості функціонування сільськогосподарської 

кооперації визначаються Законом України "Про 

сільськогосподарську кооперацію". 

 

Стаття 5.Законодавство про кооперацію 

Законодавство про кооперацію базується на нормах 

Конституції України і Цивільного кодексу України, цього 

Закону, інших нормативно-правових актів з питань 

кооперації. 

Особливості функціонування сільськогосподарської 

кооперації визначаються Законом України "Про 

сільськогосподарську кооперацію". 

Особливості функціонування кредитних спілок 

визначаються Законом України «Про кредитні спілки». 

Положення цього Закону поширюються на діяльність 

кредитних спілок у частині, що не суперечить Закону 

України «Про кредитні спілки». 

 

  

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

 

Стаття 3. Правова основа аудиторської діяльності в 

Україні 

Стаття 3. Правова основа аудиторської діяльності в 

Україні 
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… 

3. Особливості проведення аудиту фінансової звітності 

Національного банку України та банків встановлюються цим 

Законом та іншими актами законодавства. 

… 

3. Особливості проведення аудиту фінансової звітності 

Національного банку України, банків та інших фінансових 

установ, державне регулювання та нагляд за якими 

здійснюється Національним банком України, 

встановлюються цим Законом та іншими актами 

законодавства. 

 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» 

 

Стаття 17. Документи, що подаються заявником для 

державної реєстрації юридичної особи 

1. Для державної реєстрації створення юридичної особи 

(у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, 

поділу), крім створення державного органу, органу місцевого 

самоврядування, подаються такі документи: 

… 

13. Для державної реєстрації припинення юридичної 

особи в результаті її ліквідації на підставі рішення про 

припинення юридичної особи, прийнятого учасниками 

юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, 

а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідних 

державних органів, або судового рішення про припинення 

юридичної особи, не пов’язаного з її банкрутством, після 

закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення 

строку заявлення вимог кредиторами, подаються такі 

документи: 

1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної 

особи в результаті її ліквідації; 

Стаття 17. Документи, що подаються заявником для 

державної реєстрації юридичної особи 

1. Для державної реєстрації створення юридичної особи 

(у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, 

поділу), крім створення державного органу, органу місцевого 

самоврядування, подаються такі документи: 

… 

13. Для державної реєстрації припинення юридичної 

особи в результаті її ліквідації на підставі рішення про 

припинення юридичної особи, прийнятого учасниками 

юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, 

а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідних 

державних органів, або судового рішення про припинення 

юридичної особи, не пов’язаного з її банкрутством, після 

закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення 

строку заявлення вимог кредиторами, подаються такі 

документи: 

1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної 

особи в результаті її ліквідації; 



відсутній 

 

2) довідка архівної установи про прийняття документів, 

що відповідно до закону підлягають довгостроковому 

зберіганню. 

 

2) погодження відповідного державного органу на 

припинення юридичної особи – у випадках, встановлених 

законом; 

3) довідка архівної установи про прийняття документів, 

що відповідно до закону підлягають довгостроковому 

зберіганню. 

 

 


