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 Державним концерном «Укроборонпром» (далі – Концерн) опрацьовано 
доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України з приводу запиту 
громадянина В. Богатиря з питання щодо практики заміни кредиторів та 
зарахування зустрічних вимог підприємствами, що входять до складу Концерну 
та повідомляється наступне. 

Питання заміни кредитора у зобов’язанні врегульовано у главі 47 
Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ), де норми статей 512-519 

встановлюють правовий порядок заміни кредитора в зобов’язанні.  
Так, відповідно до ч.1 ст. 512 ЦКУ, кредитор у зобов'язанні може бути 

замінений іншою особою в наслідок:  
1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права 

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

(майновим поручителем);  
4) виконання обов'язку боржника третьою особою. 
Припинення зобов'язання зарахуванням є однією з підстав припинення 

зобов'язання. Загальні підстави припинення зобов`язань визначені у ст. 598 ЦКУ, 

згідно з якою зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на 
підставах, встановлених договором або законом. Припинення зобов`язання на 
вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених договором 
або законом. При чому, ст. 602 ЦКУ встановлено випадки недопустимості 
зарахування зустрічних вимог. 

Таким чином, законодавством врегульовано питання зміни кредитора у 
зобов’язанні, в тому числі, шляхом відступлення права вимоги, а також 
можливість припинення зобов’язання зарахуванням за умов, визначених у 
ст.  601 ЦКУ та ст. ст. 202, 203 Господарського кодексу України. 

Крім того, статтею 627 ЦКУ встановлено, що відповідно до статті 6 цього 
Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та 
визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів 
цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та 
справедливості. 
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Статтею 62 Господарського кодексу України визначено, що підприємство є 
самостійним суб’єктом господарювання для задоволення суспільних та 
особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-

дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, 
передбаченому цим Кодексом та іншими законами. Частиною 4 названої статті 
встановлено, що підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, 

самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки. 
Згідно зі Статутом Концерну, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 31.08.2011 № 993 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 04.10.2018 № 849), Концерн у своїй діяльності керується 
Конституцією України, Законом України «Про особливості управління 
об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі», іншими 
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
тощо. 

Відповідно до п. 8, п. 9 Статуту Концерну, Концерн не несе відповідальності 
за зобов’язаннями його учасників, а учасники не несуть відповідальності за 
зобов’язаннями Концерну. 

Згідно п. 13 Статуту Концерну, учасники Концерну зберігають 
господарську самостійність з урахуванням обмежень, передбачених 
законодавством та цим Статутом. Концерн відповідно до законодавства регулює 
провадження наукової, проектної, виробничої, фінансової, цінової, 
інвестиційної, інноваційної, зовнішньоекономічної та іншої діяльності його 
учасників, пов’язаної з розробленням, виготовленням, реалізацією та 
обслуговуванням товарів військового та спеціального призначення. 

Відповідно до п. 14 Статуту Концерну – самостійно від свого імені укладати 
договори з іншими учасниками, Концерном, а також з іншими підприємствами, 
установами та організаціями. 

Таким чином, Концерн, крім окремих випадків, визначених законодавством, 
не має повноважень щодо встановлення та регулювання умов договорів, які 
укладаються його підприємствами-учасниками. Також варто зазначити, що 
Концерн дотримується принципу невтручання в господарську діяльність 
підприємств-учасників Концерну, а підприємства-учасники самостійно 
планують свою діяльність. У взаємовідносинах між Концерном та його 
учасниками відсутній дозвільний режим на укладання договорів. 
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