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Потенціал цифрових технологій, що довели свої переваги не 

лише в звичайних, але й екстремальних умовах (короно вірусна 
пандемія, воєнний стан, введений у зв’язку з повномасштабною 

агресією Росії проти України), а також наявність пов’язаних з 
цифровізацією ризиків (зокрема, зловживання цифровими 

можливостями) потребують відповідного нормативно-правового 
забезпечення з метою стимулювання перших (переваг) і мінімізації 
других (ризиків). Одним з актів, спрямованих на вирішення цього 

складного завдання, став Закон України від 15 липня 2021 р. «Про 
стимулювання розвитку цифрової економіки» 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text), прийнятий з 
метою стимулювання цифрового бізнесу та підвищення його 

ефективності шляхом запровадження спеціального режиму 
господарювання «Дія-Сіті» і, відповідно, визначення організаційних, 
правових та фінансових засад функціонування такого режиму, що 

має стимулювати розвиток цифрової економіки в Україні шляхом 
створення сприятливих умов для ведення інноваційного бізнесу, 

розбудови цифрової інфраструктури, залучення інвестицій, а також 
талановитих спеціалістів. 

Правовий режим Дія Сіті – сукупність правових норм, якими 
визначаються права та обов’язки особи, що виникають, змінюються та 

припиняються у зв’язку із зверненням про набуття, набуттям та втратою 
статусу резидента Дія Сіті, а також особливості регулювання відносин за 
участю резидента Дія Сіті і щодо участі у його статутному капіталі. 

Відносини, що виникають при цьому регулюються Конституцією 
України, кодексами України (Цивільним, Господарським, Податковим, 

Кодексом законів про працю, Кодексом України з процедур 
банкрутства), законами України («Про стимулювання розвитку цифрової 

економіки» (далі – Закон ПСРЦЕ), «Про інноваційну діяльність», «Про 
зайнятість населення», «Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства», «Про захист персональних даних», «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про міжнародне 

приватне право», «Про авторське право і суміжні права», «Про відпустки» 
та ін.), підзаконними нормативно-правовими актами (серед яких 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19
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Порядок подання та розгляду заяви про набуття статусу резидента Дія 

Сіті, завт. постановою КМУ від 29 грудня 2021 р. № 1445, Порядок 
формування та ведення реєстру Дія Сіті, затв. постановою КМУ 

від 29 грудня 2021 р. № 1445 та ін.), а також міжнародними договорами, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Правовий режим Дія Сіті застосовується до відносин за участю 

резидента Дія Сіті або щодо участі у статутному капіталі резидента 
Дія Сіті протягом строку його резидентства з урахуванням положень 

Закону ПСРЦЕ. До договірних відносин за участю резидента Дія Сіті 
або щодо участі у статутному капіталі резидента Дія Сіті, які виникли 

під час строку його резидентства, застосовується правовий режим 
Дія Сіті незалежно від факту втрати такою юридичною особою 
статусу резидента Дія Сіті, якщо інше прямо не передбачено 

договором або зазначеним Законом. 
Правовий режим Дія Сіті відповідно до Закону ПСРЦЕ 

встановлюється на необмежений строк, але не менш як на 25 років з 
дня внесення до реєстру Дія Сіті запису про першого резидента Дія 

Сіті. Протягом 25 років з дня внесення до реєстру Дія Сіті запису про 
першого резидента Дія Сіті держава гарантує резидентам Дія Сіті 
чинність правового режиму Дія Сіті та стабільність його умов, 

визначених Законом ПСРЦЕ, законами України, що визначають 
особливості оподаткування резидентів Дія Сіті, а також додержання 

прав і законних інтересів резидентів Дія Сіті та залучених ними 
фахівців. Особливості застосування такого правового режиму: у разі, 

якщо протягом зазначеного строку законодавством буде встановлено 
інші норми, ніж передбачені згаданими законами України, що 
визначатимуть більш сприятливі умови ведення діяльності та/або 

зменшуватимуть розмір податків, зборів чи інших обов’язкових 
платежів, або скасовуватимуть їх, пом’якшуватимуть чи 

скасовуватимуть відповідальність резидента Дія Сіті та/або 
залучених ним фахівців, або в інший спосіб покращуватимуть їх 

становище, до резидента Дія Сіті та залучених ним фахівців мають 
застосовуватися такі інші норми; вищезгадані гарантії стабільності 
правового режиму Дія Сіті не поширюються на зміни законодавства 

України з питань оборони, національної безпеки, забезпечення 
громадського порядку та охорони навколишнього природного 

середовища; на всіх резидентів Дія Сіті та їх учасників (акціонерів) 
поширюється система державних гарантій захисту інвестицій, 

передбачена законодавством про інвестиційну діяльність та режим 
іноземного інвестування. 

Загальними засадами правового режиму Дія Сіті є (ст. 2 Закону 

ПСРЦЕ): свобода діяльності (наявність у всіх резидентів Дія Сіті 
права самостійно провадити господарську діяльність, права обирати 

форми організації такої діяльності та форми співпраці з третіми 
особами з урахуванням положень зазначеного Закону, а також 

наявність у фахівців права самостійно здійснювати будь-яку не 
заборонену законом діяльність, права обирати форми організації такої 
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діяльності та форми співпраці з іншими особами); невтручання 

(невтручання держави, державних органів та органів місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб у діяльність резидентів Дія Сіті, 

якщо така діяльність здійснюється в межах зазначеного Закону та 
іншого законодавства України); презумпція правомірності 
діяльності резидентів Дія Сіті (стосується прийняття рішення на 

користь резидентів Дія Сіті або заявників у разі, якщо норма закону чи 
іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або 

якщо норми різних законів чи нормативно-правових актів 
припускають неоднозначне (множинне) тлумачення прав та обов’язків 

резидентів Дія Сіті або заявників, або держави, або державних органів 
чи органів місцевого самоврядування, або їх посадових осіб); 
стабільність (гарантія державою збереження правового режиму Дія 

Сіті та стабільності його умов, передбачених Законом ПСРЦЕ та 
законами України, що визначають особливості оподаткування 

резидентів Дія Сіті, протягом строку, визначеного цим Законом, 
включаючи недопустимість обмеження чи звуження змісту прав та 

гарантій, передбачених правовим режимом Дія Сіті, а також 
недопустимість збільшення регуляторного навантаження на резидентів 
Дія Сіті протягом такого строку); формальний характер процедури 

набуття статусу резидента Дія Сіті (відсутність вимог щодо 
отримання спеціальних дозволів, ліцензування чи здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) для подання та розгляду заяви про 
набуття статусу резидента Дія Сіті і внесення інформації про заявника 

до реєстру Дія Сіті); добровільність резидентства в Дія Сіті 
(неприпустимість прямого чи опосередкованого примусу юридичних 
осіб до набуття статусу резидента Дія Сіті). 

Учасниками відносин є традиційні для сфери господарювання 
особи, проте з особливостями правового статусу, визначеного 

Законом ПСРЦЕ: 1) суб’єкти господарювання зі статусом 
юридичної особи, що набули статусу резидента Дія Сіті та згідно з 

інформацією, що міститься у реєстрі Дія Сіті, перебуває у 
зазначеному статусі; 2) уповноважений орган – центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію 

державної політики у сфері цифрової економіки (цими функціями 
наділено Міністерство цифрової трансформації/Мінцифри України); 

3) фахівці (до цієї категорії учасників зазначених відносин 
відповідно до Закону ПСРЦЕ належать також працівники чи гіг-

спеціалісти резидента Дія Сіті або фізичні особи – підприємці, 
залучені резидентом Дія Сіті на підставі іншого цивільно-правового 
чи господарсько-правового договору про виконання робіт (надання 

послуг) у межах здійснення видів діяльності, передбачених Законом 
ПСРЦЕ; гіг-спеціалісти – фізичні особи, які за гіг-контрактом є 

підрядником та/або виконавцем. 
Повноваження органів державної влади щодо розвитку та 

функціонування правового режиму Дія Сіті закріплено в ст. 12 Закону 
ПСРЦЕ: (1) Кабінету Міністрів України, який встановлює: форму, 
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порядок подання та розгляду заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті, 

порядок формування та ведення реєстру Дія Сіті, форму, порядок подання 
та розгляду звіту про відповідність резидента Дія Сіті та порядок подання і 

розгляду незалежного висновку, а також здійснює інші повноваження, 
прямо передбачені Законом ПСРЦЕ; (2) уповноваженого органу – 
Міністерство цифрової трансформації України1, який :1) забезпечує 

формування та реалізацію державної політики щодо розвитку та 
функціонування правового режиму Дія Сіті; 2) приймає рішення про 

набуття статусу резидента Дія Сіті, про залишення заяви про набуття 
статусу резидента Дія Сіті без розгляду, про відмову в набутті статусу 

резидента Дія Сіті, про втрату статусу резидента Дія Сіті в порядку, 
передбаченому цим Законом, а також вживає заходів із забезпечення 
внесення відповідних записів до реєстру Дія Сіті; 3) вживає організаційних 

заходів щодо забезпечення функціонування реєстру Дія Сіті, та є його 
держателем; 4) здійснює заходи із створення, доопрацювання та 

супроводження програмного забезпечення реєстру Дія Сіті, відповідає за 
його технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист 

інформації, що міститься в реєстрі Дія Сіті, або делегує передбачені цим 
пунктом повноваження державному унітарному підприємству, що 
належить до сфери його управління; 5) здійснює в порядку та межах, 

визначених цим Законом, контроль за відповідністю заявників та 
резидентів Дія Сіті вимогам, визначеним ст. 52 Закону ПСРЦЕ; 6) здійснює 

розгляд звітів про відповідність, незалежних висновків та іншої інформації 
стосовно резидентів Дія Сіті на предмет наявності ознак, що можуть бути 

підставою для прийняття рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті;7) 
отримує від інших державних органів, компетентних органів іноземних 
держав та міжнародних міжурядових організацій інформацію з метою 

накопичення відомостей про відповідність чи невідповідність заявників та 
резидентів Дія Сіті вимогам, визначеним ст. 5 Закону ПСРЦЕ; 8) здійснює 

інші повноваження, прямо передбачені Законом ПСРЦЕ. Під час 
здійснення уповноваженим органом повноважень, передбачених цим 

Законом, не допускається його втручання у діяльність резидентів Дія Сіті, 
а також порушення режиму інформації з обмеженим доступом, отриманої 
від заявників та резидентів Дія Сіті під час здійснення таких повноважень. 

Особливості правового статусу резидента Дія Сіті: 
наявність статусу юридичної особи; відповідність низці встановлених 

законом вимог: 1) щодо здійснення певних, визначених Законом, 
видів діяльності стосовно ІТ-бізнесу: комп’ютерне програмування, 

 
1 Положення про Міністерство цифрової трансформації України: затв. постановою Кабінету 

Міністрів Українивід 18 вересня 2019 р. № 856. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-
2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 29.08.2022). 

2 Стаття 5 Закону ПСРЦЕ встановлює вимоги резидента Дія Сіті: які особи можуть 

(ч. 1 ст. 5) і не можуть (ч. 2 ст. 5) бути резидентом Дія Сіті; які особи, що не відповідають 
всім встановленим вимогам, мають право перебувати у статусі резидента Дія Сіті, але 

не довше ніж до 31 грудня календарного року, наступного за календарним роком, в 

якому вона набула статусу резидента Дія Сіті, за умови дотримання встановлених вимог 

(ч. 3 ст. 5); . види діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового 
режиму Дія Сіті (ч. 4 ст. 5). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20/print#n49
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20/print#n49
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консультування з питань інформатизації, діяльність із керування 

комп’ютерним устаткуванням, видання комп’ютерних ігор та інших 
програм, надання програмних продуктів у режимі «онлайн», освітня 

діяльність у галузі ІТ, кібербезпека тощо1); 2) включення до реєстру 
резидентів Дія Сіті; 3) середньооблікова кількість працівників та гіг-
спеціалістів юридичної особи (у разі залучення) за підсумками 

кожного календарного місяця, починаючи з наступного за 
календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус 

резидента Дія Сіті, становить не менше дев’яти осіб; 4) розмір 
місячної винагороди спеціалістам – не менше 1200 євро; кількість гіг-

спеціалістів – не менше 9 осіб; 5) суми кваліфікованого доходу 
юридичної особи-резидента Дія Сіті за перші 3 місяці – не менше як 

 
1 Видами діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового 

режиму Дія Сіті (ч. 4 ст. 5 Закону ПСРЦЕ, є: 1) комп’ютерне програмування, консультування 

з питань інформатизації, діяльність із керування комп’ютерним устаткованням; 2) видання 

комп’ютерних ігор, а також іншого програмного забезпечення; 3) надання програмних 
продуктів, у тому числі комп’ютерних ігор, у режимі «онлайн» та надання веб-послуг із 

доставки програмних додатків, включаючи розповсюдження примірників (копій, 

екземплярів) програмного забезпечення у електронній формі, у тому числі комп’ютерних 
ігор, його елементів, оновлень, доповнень та розширень функціоналу; 4) освітня діяльність у 

галузі інформаційних технологій, у тому числі надання вищої, фахової передвищої та 

професійно-технічної освіти за такими спеціальностями як комп’ютерні науки, 

інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, кібербезпека, наука про дані, а 
також надання інших видів освіти; 5) оброблення даних і пов’язана із цим діяльність, крім 

надання інфраструктури для оброблення даних та розміщення (хостингу) і послуг з 

розміщення (хостингу), та діяльність веб-порталів; 6) дослідження та експериментальні 
розробки у сфері природничих і технічних наук щодо інформаційних та інформаційно-

комунікаційних технологій; 7) проведення маркетингових кампаній та надання рекламних 

послуг з використанням програмного забезпечення, розробленого за участю резидента Дія 
Сіті, у мережі Інтернет та/або на пристроях користувачів; 8) діяльність організаторів 

кіберспортивних змагань, кіберспортивних команд, спеціалізованих комп’ютерних центрів 

та/або клубів, призначених для проведення кіберспортивних змагань, а також студій 
трансляцій кіберспортивних змагань; 9) діяльність постачальника послуг, пов’язаних з 

обігом віртуальних активів; 10) забезпечення кібербезпеки інформаційно-комунікаційних 

систем, програмних продуктів та інформації, що в них обробляється; розроблення та 
впровадження організаційних заходів, програмних та апаратно-програмних продуктів, 

призначених для запобігання кіберінцидентам, виявлення та захисту від кібератак, 

ліквідації їх наслідків, відновлення сталості функціонування комунікаційних та 

технологічних систем (мереж); оброблення та аналіз даних про обставини кіберінциденту та 
його наслідки, встановлення передумов, що призвели до нього, надання відповідних 

рекомендацій; планування та проектування інтегрованих комп’ютерних систем, що 

поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології, 
призначені для захищеної обробки інформації (даних); надання консультацій з питань 

забезпечення кібербезпеки (кіберзахисту) комунікаційних систем та програмного 

забезпечення (продуктів), що забезпечують функціонування IT-систем клієнта; надання 
послуг з експлуатації та технічного обслуговування комунікаційного обладнання, 

програмного забезпечення, призначеного для забезпечення кібербезпеки комунікаційних та 

технологічних систем (мереж); проведення досліджень та здійснення експериментальних 
розробок у сфері забезпечення кібербезпеки;11) діяльність з проектування (конструювання), 

дослідження, тестування (випробування) технологій, пристроїв і систем робототехніки з 

використанням комп’ютеризованих систем управління; 12) інші види діяльності, визначені 

Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому Законом України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 
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90 відсотків суми загального доходу); 6) відсутність обставин, що 

унеможливлюють відповідно до Закону ПСРЦЕ можливість набуття 
статусу резидента Дія Сіті1 (ст. 5 Закону ПСРЦЕ); 6) втрата статусу 

резидента Дія Сіті у разі наявності обставин, передбачених Законом 
ПСРЦЕ (ст. 9)2; 7) обов’язковість звітування уповноваженому органу 

 
1 Не може бути резидентом Дія Сіті юридична особа (ст. 5 Закону): 1) яка зареєстрована на 

території та/або відповідно до законодавства іноземної держави; 2) у статутному капіталі якої 25 

і більше відсотків прямо або опосередковано належать державі Україна або територіальній 

громаді; 3) яка має статус неприбуткового підприємства, установи, організації; 4) яка порушила 
вимоги законодавства щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників та/або 

подання інформації про структуру власності юридичної особи; 5) прямим або опосередкованим 

власником часток (акцій) у статутному (акціонерному) капіталі якої є держава, визнана 
Верховною Радою України державою-агресором, або юридична особа, зареєстрована відповідно 

до законодавства такої держави, або фізична особа, яка постійно (переважно) проживає у такій 

державі. Це положення не застосовується у разі здійснення володіння часткою (акціями) у 
статутному (акціонерному) капіталі через юридичну особу, акції якої перебувають в обігу на 

фондових біржах згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України (крім випадків 

реєстрації такої юридичної особи відповідно до законодавства держави-агресора); 6) у статутному 

капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належать юридичним особам, 
зареєстрованим у державах, включених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з 

відмиванням грошей (FATF) до переліку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню 

доходів, одержаних злочинним шляхом; 7) стосовно якої застосовано спеціальні економічні або 
інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства України, або визнані Україною 

міжнародні санкції або яка є пов’язаною особою особи, стосовно якої застосовано такі 

обмежувальні заходи (санкції); 8) яка визнана банкрутом; 9) яка перебуває у процесі припинення, 
крім перетворення; 10) яка протягом більш як 30 днів має податковий борг, загальна сума якого 

становить понад 10 мінімальних заробітних плат (виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої на 1 січня поточного календарного року); 11) яка є постачальником послуг, 
пов’язаних з обігом віртуальних активів, та не виконала вимоги законодавства щодо включення 

до певного реєстру, постановки на облік, отримання ліцензії чи іншого дозвільного документа 

(якщо такі вимоги встановлені законодавством як умова надання відповідних послуг); 12) яка 

здійснює діяльність з організації та/або проведення азартних ігор, крім діяльності з надання 
послуг у сфері азартних ігор; юридична особа, яка відповідає не всім вимогам, передбаченим 

частиною першою цієї статті, має право перебувати у статусі резидента Дія Сіті, але не довше ніж 

до 31 грудня календарного року, наступного за календарним роком, в якому вона набула статусу 
резидента Дія Сіті, за умови дотримання встановлених законом вимог (ст. 5) 

2 Уповноважений орган приймає рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті протягом 

встановленого ст. 9 Закону ПСРЦЕ строку виключно з таких підстав: 1) отримання від резидента 
Дія Сіті заяви про припинення статусу резидента Дія Сіті; 2) невідповідність резидента Дія Сіті 

вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону, про що уповноважений орган повідомлено шляхом 

подання резидентом Дія Сіті звіту про відповідність та/або незалежного висновку; 
3) невідповідність резидента Дія Сіті вимогам, визначеним пунктом 1 або 5 частини першої статті 

5 Закону ПСРЦЕ, яку виявлено уповноваженим органом на підставі інформації, отриманої з 

державних реєстрів, баз даних, інформаційних систем, держателями яких є державні органи, 

компетентні органи іноземних держав чи міжнародні міжурядові організації, або безпосередньо 
від компетентних органів іноземних держав, міжнародних міжурядових організацій чи 

державних органів, за умови, що відповідний орган володіє та надає таку інформацію в межах 

його повноважень та в порядку, визначеному законодавством; 4) порушення строку подання 
резидентом Дія Сіті до уповноваженого органу звіту про відповідність та/або незалежного 

висновку більш як на 20 робочих днів з дня спливу граничного строку, встановленого для подання 

відповідних документів; 5) повторне послідовне порушення строків подання резидентом Дія Сіті 
до уповноваженого органу звіту про відповідність та/або незалежного висновку; 6) набрання 

законної сили рішенням суду, яким встановлено обставину невідповідності резидента Дія Сіті 

вимогам, визначеним статтею 5 Закону ПСРЦЕ. 
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щодо дотримання встановлених вимог відповідно до ст. 13 Закону 

ПСРЦЕ1; 7) умови збереження статусу резидента Дія Сіті у разі 
недотримання всіх встановлених вимог для набуття цього статусу 

 
  

 
1Резидент Дія Сіті зобов’язаний забезпечити безперервну та повну відповідність 

усім вимогам, визначеним ст. 5 Закону ПСРЦЕ, протягом усього строку 

резидентства і, відповідно, 1) подати до уповноваженого органу не пізніш як в 

останній день шостого календарного місяця, наступного за календарним місяцем, 

у якому набуто статусу резидента Дія Сіті:звіт про відповідність усім вимогам, 
визначеним частиною першою статті 5 цього Закону (у разі набуття статусу 

резидента Дія Сіті відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону – вимогам, 

визначеним пунктами 1, 4 і 5 частини першої та пунктом 3 частини третьої статті 
5 цього Закону), за підсумками трьох повних календарних місяців, наступних за 

місяцем, у якому набуто статус резидента Дія Сіті (початковий звіт про 

відповідність); 2) незалежний висновок, наданий суб’єктом аудиторської діяльності 
за підсумками перевірки тверджень резидента Дія Сіті, викладених у його 

початковому звіті про відповідність (не застосовується до резидентів Дія Сіті, які 

набули такий статус відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону). У разі 
виявлення уповноваженим органом розбіжностей між інформацією, зазначеною в 

початковому звіті про відповідність резидента Дія Сіті, який набув такий статус 

відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону, та даними фінансової звітності 

резидента Дія Сіті, поданої у встановленому законом порядку, уповноважений 
орган подає до такого резидента Дія Сіті запит щодо надання незалежного 

висновку суб’єкта аудиторської діяльності за результатами перевірки тверджень, 

викладених у початковому звіті про відповідність резидента Дія Сіті; 2) подати 
подати незалежний висновок на запит уповноваженого органу протягом 60 днів з 

дня отримання такого запиту; такий висновок має бути поданий суб’єктом 

аудиторської діяльності, який відповідно до Закону України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» має право проводити обов’язковий аудит 

фінансової звітності; 3) щороку не пізніше 1 червня року, наступного за звітним, 

подавати до уповноваженого органу звіт про відповідність вимогам, визначеним 
статтею 5 Закону, за період з 1 січня до 31 грудня попереднього календарного року 

(річний звіт про відповідність); перший річний звіт про відповідність подається за 

період з дня набуття статусу резидента Дія Сіті до 31 грудня відповідного 
календарного року; до річного звіту про відповідність додається незалежний 

висновок, поданий суб’єктом аудиторської діяльності за результатами перевірки 

тверджень резидента Дія Сіті, викладених у його річному звіті про відповідність; 

звіт про відповідність має включати:1) запевнення про відповідність резидента Дія 
Сіті всім вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону;2) твердження про розмір 

середньої місячної винагороди працівникам та гіг-спеціалістам (у разі залучення) 

за кожен календарний місяць звітного періоду;3) твердження про середньооблікову 
кількість працівників та гіг-спеціалістів (у разі залучення) резидента Дія Сіті за 

підсумками кожного календарного місяця звітного періоду;4) твердження про 

розмір частки кваліфікованого доходу резидента Дія Сіті, отриманого за звітний 
період, у загальному доході резидента Дія Сіті, отриманому за звітний період; 

5) твердження про розмір доходу резидента Дія Сіті, що набув статусу відповідно 

до частини третьої статті 5 цього Закону, визначеного відповідно до підпункту 2 
пункту 292.1 статті 292 Податкового кодексу України, за кожен з таких періодів: 

звітний період (для початкового, першого річного та другого річного звітів про 

відповідність);календарний рік, що передує року, в якому подається звіт про 

відповідність, та календарний рік, що передує року, в якому подано заяву про 
набуття статусу резидента Дія Сіті (для початкового звіту про відповідність). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20/print#n49
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20/print#n51
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20/print#n54
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20/print#n55
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19
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визначено ч. 3 ст. 5 Закону ПСРЦЕ1; 

Порядок набуття статусу резидента Дія Сіті (ст. 4): 
добровільність набуття статусу резидента Дія Сіті, для чого 

юридична особа має звернутися до уповноваженого органу із 
заявою в порядку, визначеному Законом (статті 6, 7 Закону ПСРЦЕ) і 
Порядком формування та ведення реєстру Дія Сіті, затв. постановою 

КМУ від 29 грудня 2021 р. № 1445; втрата цього статусу пов’язана з 
внесенням відповідного запису до реєстру дія Сіті (ст. 2); для 

провадження господарської діяльності резидент Дія Сіті має право 
залучати працівників на підставі трудових договорів (контрактів), гіг-

спеціалістів – на підставі гіг-контрактів відповідно до Закону ПСРЦЕ, 
а також підрядників та виконавців, у тому числі фізичних осіб – 
підприємців, – на підставі інших цивільно-правових чи господарсько-

правових договорів у порядку, визначеному законодавством. 
Самоврядування резидентів Дія Сіті включає (статті 14-15 Закону 

ПСРЦЕ): 1) право самостійно вирішувати питання їх участі у розвитку 
цифрової економіки в Україні та підвищенні її інвестиційної привабливості; 

2) мету – стимулювання ділової взаємодії між резидентами Дія Сіті, 
об’єднання їхніх зусиль та ресурсів задля розвитку цифрової економіки в 
Україні та підвищення її інвестиційної привабливості; 3) принципи: 

рівноправності, прозорості, демократичності та самофінансування; 
4) заборону втручання держави у здійснення самоврядування резидентів 

Дія Сіті; 5) вимогу щодо організаційно-правової форми резидента Дія 
Сіті: об’єднання у формі непідприємницьких (неприбуткових) організацій; 

6) завдання: популяризація правового режиму Дія Сіті в Україні та за її 
межами; підвищення якості освіти, розвиток талантів та сприяння 
розвитку професій у цифровій галузі України;сприяння формуванню та 

реалізації державної політики щодо розвитку та функціонування правового 

 
1 Юридична особа, яка відповідає не всім вимогам, передбаченим частиною 

першою ст.5 Закону ПСРЦЕ, має право перебувати у статусі резидента Дія Сіті, але 
не довше ніж до 31 грудня календарного року, наступного за календарним роком, 

в якому вона набула статусу резидента Дія Сіті, за умови дотримання таких 

вимог:1) відповідає вимогам, передбаченим пунктами 1, 4 і 5 частини першої статті 
5 Закону ПСРЦЕ;2) державну реєстрацію створення юридичної особи здійснено не 

раніше ніж за 24 календарних місяці до дня подання заяви про набуття статусу 

резидента Дія Сіті;3) розмір доходу юридичної особи, визначений відповідно до 
підпункту 2 пункту 292.1 статті 292 Податкового кодексу України, не перевищує 

граничного обсягу доходу, встановленого пунктом 291.4 статті 291 Податкового 

кодексу України для суб’єктів господарювання третьої групи платників єдиного 

податку, у кожному з таких років: у календарному році, що передує календарному 
року, в якому юридична особа подала заяву про набуття статусу резидента Дія 

Сіті;у календарному році, в якому юридична особа подала заяву про набуття статусу 

резидента Дія Сіті; у календарному році, в якому юридична особа набула статусу 
резидента Дія Сіті; у календарному році, наступному за роком, у якому юридична 

особа набула статусу резидента Дія Сіті;4) у заяві про набуття статусу резидента Дія 

Сіті зазначено про звернення до уповноваженого органу відповідно до частини 
третьої цієї статті. Якщо після настання терміну, визначеного абзацом першим ч. 3 

ст. 5 юридична особа відповідає всім вимогам, передбаченим частиною першою 

статті 5, вона продовжує перебувати у статусі резидента Дія Сіті. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20/print#n51
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режиму Дія Сіті; участь у проведенні відповідно до законодавства 

публічних консультацій та експертизі проектів законів, інших нормативно-
правових актів, що стосуються прав та інтересів резидентів Дія Сіті, 

представництво та захист інтересів резидентів Дія Сіті у взаємовідносинах 
з державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими 
юридичними і фізичними особами та міжнародними організаціями; 

виконання інших завдань відповідно до статуту об’єднання. 
Особливості правового становища працівників та гіг-

спеціалістів Дія Сіті (статті 16-24 Закону ПСРЦЕ): залучення до 
виконання обов’язків резидента Дія Сіті фізичних осіб може відбуватися 

на підставу трудового контракту з працівником як особливої форми 
трудового договору або цивільно-правового договору з гіг-спеціалістом 
(гіг-контракту). Працівник – фізична особа, з якою резидентом Дія Сіті 

укладено трудовий контракт як особлива форму трудового договору, 
спрямована на забезпечення умов для ініціативності та самостійності 

працівника з урахуванням його індивідуальних здібностей і професійних 
навичок, підвищення взаємної відповідальності сторін. (ст. 16). Строк дії 

трудового контракту, права, обов’язки і відповідальність сторін (у тому 
числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації 
праці, умови розірвання трудового контракту (в тому числі дострокового) 

та інші умови можуть встановлюватися угодою сторін. Втрата 
роботодавцем статусу резидента Дія Сіті не призводить до припинення 

трудових відносин за трудовим контрактом та не впливає на чинність 
трудового контракту, у тому числі окремих його положень. Гіг-спеціаліст 

– фізична особа, яка за гіг-контрактом є підрядником та/або 
виконавцем. Гіг-контракт укладається у письмовій (електронній) формі 

з дотриманням вимог ст. 16 Закону ПСРЦЕ і є цивільно-правовим 
договіром, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи 
та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як 

замовника, а резидент Дія Сіті зобов’язується оплачувати виконані 
роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні 

умови для виконання робіт та/або надання послуг, а також соціальні 
гарантії, передбачені розділом V Закону ПСРЦЕ; строк дії: гіг-контракт 

укладається на невизначений строк, якщо інший строк не встановлений 
сторонами гіг-контракту чи законом; у разі продовження виконання гіг-

контракту обома його сторонами після закінчення строку його дії гіг-
контракт вважається продовженим на такий самий строк і на таких 
самих умовах, якщо інше не передбачено гіг-контрактом чи законом; у 

разі прийняття будь-якою стороною гіг-контракту рішення про 
односторонню відмову від гіг-контракту сторона, що припиняє гіг-

контракт, повідомляє про це іншу сторону в письмовій (електронній) 
формі не пізніш як за 30 календарних днів до запланованої дати 

припинення, якщо інший порядок та строк повідомлення не встановлені 
гіг-контрактом; підстави припинення: 1) угода сторін; 2) закінчення 
строку дії гіг-контракту; 3) одностороння відмова резидента Дія Сіті від 

гіг-контракту; 4) одностороння відмова гіг-спеціаліста від гіг-контракту; 
5) втрата статусу резидента Дія Сіті; 6) підстави, передбачені гіг-
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контрактом. Цивільно-правовий договір не вважається гіг-контрактом, 

якщо в ньому прямо не зазначено про укладення саме гіг-контракту. 
Строк дії гіг-контракту, права, обов’язки та відповідальність сторін гіг-

контракту, винагорода гіг-спеціаліста, умови припинення гіг-контракту 
та інші умови визначаються у гіг-контракті за домовленістю сторін з 
урахуванням особливостей, визначених Законом ПСРЦЕ. Внутрішні 

документи резидента Дія Сіті можуть бути включені до гіг-контракту 
шляхом посилання на них у гіг-контракті. Резидент Дія Сіті зобов’язаний 

повідомляти гіг-спеціаліста про внесення змін до таких внутрішніх 
документів не пізніш як за 30 днів до набрання ними чинності, якщо гіг-

контрактом не визначено інший строк. Послуги (роботи), що надаються 
(виконуються) за гіг-контрактом, можуть полягати у виконанні функцій 
певної посади, зокрема функцій головного інженера, відповідальної 

особи, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних 
під час їх оброблення; укладення та виконання гіг-контракту не є 

здійсненням підприємницької чи іншої господарської діяльності гіг-
спеціаліста; за відсутності підтверджень, що резидент Дія Сіті ввів 

фізичну особу в оману щодо правової природи вчиненого правочину, 
укладення та/або виконання гіг-контракту не може вважатися вступом 
у трудові відносини; спори між гіг-спеціалістами та резидентами Дія Сіті 

розглядаються в порядку цивільного судочинства. 
Особливості правового становища гіг-спеціаліста: 

1) винагорода (ст. 19): за виконані протягом місяця роботи 
(надані послуги) гіг-спеціалісту виплачується винагорода у розмірі, 

порядку та строки, визначені сторонами в гіг-контракті з 
урахуванням положень Закону ПСРЦЕ; розмір винагороди за гіг-
контрактом може встановлюватися за період або розраховуватися 

залежно від обсягу виконаних робіт (наданих послуг) чи кількості 
часу, витраченого на їх виконання (надання); гіг-контракт може 

(а) передбачати збільшення розміру винагороди за гіг-контрактом, за 
умови досягнення певних показників якості та інших характеристик 

виконаних робіт (наданих послуг), їх дострокового виконання 
(надання) тощо; (б) обумовити збільшення розміру винагороди 
обставиною, щодо якої невідомо, настане вона чи ні (відкладальна 

обставина); (в) передбачати розмір винагороди в іноземній валюті; 
(г) за відсутності домовленості сторін гіг-контракту щодо розміру 

поденної винагороди гіг-спеціаліста вважається, що сторони 
погодили мінімальний розмір такої винагороди, який обчислюється 

шляхом ділення щомісячної винагороди, визначеної гіг-контрактом, 
на 21; проте (д) резидент Дія Сіті не може встановлювати 
відповідальність гіг-спеціаліста у вигляді відрахувань чи зменшення 

розміру винагороди, визначеної гіг-контрактом, крім компенсації та 
випадків покладення на гіг-спеціаліста відповідальності за шкоду, 

завдану майну резидента Дія Сіті з вини гіг-спеціаліста. У разі 
покладення на гіг-спеціаліста відповідальності за шкоду сума 

щомісячних відрахувань не може перевищувати 20 відсотків місячної 
винагороди гіг-спеціаліста;  
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2) порядок виконання робіт/надання послуг гіг-

спеціалістом (ст. 20): а) гіг-контрактом або внутрішніми 
документами резидента Дія Сіті можуть визначатися такі умови 

виконання робіт (надання послуг) з урахуванням положень цього 
Закону:час виконання робіт (надання послуг);час відпочинку;умови 
перебування гіг-спеціалістів за визначеним місцем виконання робіт 

(надання послуг) та за місцем здійснення діяльності резидентом Дія 
Сіті; правила резидента Дія Сіті, зокрема щодо охорони праці у 

місцях виконання робіт (надання послуг) та місцях здійснення 
діяльності резидентом Дія Сіті, та відповідальність за їх порушення; 

порядок оброблення персональних даних; надання додаткових 
компенсаційних виплат чи гарантій; інші умови виконання 
робіт/надання послуг; за відсутності домовленості сторін гіг-

контракту щодо форми надання гіг-спеціалісту завдань належною 
формою є електронні повідомлення, надані резидентом Дія Сіті та 

його представниками з використанням інформаційно-
комунікаційних систем, що забезпечують збереження інформації про 

факт їх відправлення та отримання, зокрема, електронна пошта, 
комп’ютерні програми, онлайн-сервіси. Резидент Дія Сіті та його 
представники можуть контролювати виконання робіт (надання 

послуг) гіг-спеціалістом за допомогою засобів моніторингу 
використання інформаційно-комунікаційних систем та обладнання 

резидента Дія Сіті, засобів відеоспостереження у місцях загального 
користування та інших засобів, передбачених гіг-контрактом (проте 

використання таких засобів контролю дозволяється лише за 
відсутності втручання в особисте та сімейне життя гіг-спеціаліста; не 
вважається таким втручанням моніторинг використання гіг-

спеціалістом інформаційно-комунікаційних систем та обладнання, 
власником чи користувачем якого є резидент Дія Сіті, а також 

відкрите відеоспостереження у місцях загального користування; гіг-
спеціаліст зобов’язаний виконувати роботи/надавати послуги в місці, 

визначеному гіг-контрактом; якщо інше не встановлено гіг-
контрактом, резидент Дія Сіті має право в односторонньому порядку 
змінювати таке місце в межах одного населеного пункту та обирати 

тимчасове місце виконання робіт (надання послуг) за межами 
населеного пункту, в якому розташоване погоджене сторонами місце 

виконання робіт (надання послуг). Резидент Дія Сіті забезпечує гіг-
спеціаліста обладнанням та іншими засобами, необхідними для 

виконання робіт (надання послуг), якщо інше не передбачено гіг-
контрактом, а у разі використання гіг-спеціалістом особистого 
обладнання для виконання робіт (надання послуг) гіг-контрактом 

можуть передбачатися відповідні компенсаційні виплати (гіг-
контракт може передбачати обов’язок відшкодування резидентом Дія 

Сіті гіг-спеціалісту повністю або частково фактичних витрат, 
понесених у процесі виконання робіт та/або надання послуг, та 

порядок такого відшкодування); 
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3) час виконання завдань та відпочинку гіг-спеціаліста 

(ст.21): сторони гіг-контракту можуть погодити:(а) кількість годин на 
день та/або на тиждень для виконання гіг-спеціалістом робіт 

(надання послуг), загальна кількість яких не може перевищувати 8 та 
40 годин відповідно, а за відсутності домовленості сторін щодо 
визначеної кількості годин вважається, що гіг-спеціаліст виконує 

роботи (надає послуги) протягом 40 годин на тиждень; (б) умову щодо 
ненормованого часу для виконання робіт (надання послуг) гіг-

спеціалістом за однієї з таких умов: точний час для виконання гіг-
спеціалістом робіт (надання послуг) визначити неможливо; гіг-

контракт надає гіг-спеціалісту право самостійно планувати свій час 
для виконання робіт (надання послуг); виконання робіт (надання 
послуг) за гіг-контрактом вимагає підвищеного рівня ініціативності 

гіг-спеціаліста, що передбачає періодичне виконання робіт (надання 
послуг) надурочно без окремих вказівок резидента Дія Сіті про це (у 

таких випадках до робіт/послуг гіг-спеціаліста не застосовується 
вищезгадане обмеження тривалості часу виконання робіт (надання 

послуг); відпочинок гіг-спеціаліста: тривалість перерви протягом дня, 
тривалість щотижневого відпочинку, оплачуваної та неоплачуваної 
перерви у виконанні робіт (наданні послуг) гіг-спеціаліста в робочі 

дні, порядок оплати днів таких перерв у виконанні робіт (наданні 
послуг) встановлюються за домовленістю сторін у гіг-контракті з 

урахуванням Закону ПСРЦЕ; гіг-спеціаліст має право на щорічну 
оплачувану перерву у виконанні робіт/наданні послуг тривалістю 17 

робочих днів, якщо гіг-контрактом не визначено більшу тривалість 
такої перерви; гіг-спеціаліст може реалізувати своє право на щорічну 
оплачувану перерву у виконанні робіт/наданні послуг лише після 

спливу шести безперервних місяців виконання робіт/надання послуг 
за гіг-контрактом, якщо гіг-контрактом не визначено коротший 

строк; щорічна оплачувана перерва у виконанні робіт/наданні послуг 
на розсуд гіг-спеціаліста може бути поділена на частини будь-якої 

тривалості; витрати, пов’язані з оплатою щорічної оплачуваної 
перерви у виконанні робіт (наданні послуг), здійснюються за рахунок 
коштів резидента Дія Сіті у порядку, визначеному гіг-контрактом; 

4) тимчасова непрацездатність та соціальні гарантії гіг-
спеціалістів (ст. 22): (а) гіг-спеціалісти підлягають страхуванню у 

зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та мають право на 
допомогу по тимчасовій непрацездатності, що надається в порядку 

та розмірах, передбачених Законом України "Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування" з урахуванням положень ст. 22 

Закону ПСРЦЕ; (б) загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування гіг-спеціаліста (ст. 23): до початку виконання робіт 

(надання послуг) гіг-спеціалістом резидент Дія Сіті повідомляє про 
укладення гіг-контракту центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України; відомості про страховий 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
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стаж гіг-спеціалістів та інша інформація, необхідна для обчислення, 

призначення та здійснення страхових виплат за окремими видами 
загальнообов’язкового державного соціального страхування, ведуться 

у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного соціального страхування; 
резидент Дія Сіті зобов’язаний нараховувати та сплачувати єдиний 

внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 
гіг-спеціаліста у розмірі, визначеному відповідно до Закону України 

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування»; 

5) права інтелектуальної власності на об’єкт, створений 
у зв’язку з виконанням гіг-контракту (ст. 24): особисті 
немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у 

зв’язку з виконанням гіг-контракту, належать гіг-спеціалісту, який 
створив такий об’єкт; майнові права інтелектуальної власності на 

об’єкт, створений гіг-спеціалістом у зв’язку з виконанням гіг-
контракту, належать резиденту Дія Сіті, який є замовником за таким 

гіг-контрактом, якщо інше не передбачено гіг-контрактом (резидент 
Дія Сіті, який є замовником за гіг-контрактом, набуває майнові права 
інтелектуальної власності на твір, створений у зв’язку з виконанням 

гіг-контракту, в момент, наступний за створенням такого твору, якщо 
інше не встановлено гіг-контрактом). 

Особливості договірних відносин (щодо правочинів) за участю 
резидентів Дія сіті (розділ VІ Закону ПСРЦЕ, ст. 25–29):  

− компенсація (ст. 25): резиденти Дія Сіті при укладенні 
договорів з іншими резидентами Дія Сіті або третіми особами мають 
право передбачити виплату компенсації у випадках, визначених 

статтями 26, 27 та 32 Закону (щодо договору про нерозголошення, 
договору про утримання від антиконкурентних дій, договору, 
стороною якого є резидент Дія Сіті, чи договору щодо частки у 

статутному капіталі резидента Дія Сіті, а також в інших випадках, 
визначених договором); при цьому до компенсації не застосовуються 

положення Цивільного кодексу України та Господарського кодексу 
України про неустойку, збитки та санкції; розмір компенсації, умови 

її застосування та порядок виплати визначаються договором. 
Погодження в договорі розміру компенсації не позбавляє кредитора 
права вимагати відшкодування завданих збитків, якщо інше не 

передбачено таким договором, якщо інше прямо не передбачено цим 
Законом, суд у виключних випадках має право зменшити розмір 

компенсації, у разі якщо особа, для якої встановлено зобов’язання 
щодо виплати компенсації, доведе, що сума компенсації перевищує 

суму збитків, завданих іншій стороні договору; 

− договір про нерозголошення (ст. 26): за таким договором 
фахівець або інша особа зобов’язується не розголошувати комерційну 

таємницю та/або іншу конфіденційну інформацію резидента Дія Сіті 
або стосовно резидента Дія Сіті; положення законодавства про працю 

не поширюються на договір про нерозголошення, укладений із 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20/print#n349
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20/print#n356
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20/print#n385
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
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працівником резидента Дія Сіті; форма договору – повна письмова; 

договір може бути безвідплатним та передбачати виплату 
компенсації у разі його порушення; істотні умови договору: 1) строк, 

протягом якого фахівець або інша особа зобов’язується не 
розголошувати інформацію з обмеженим доступом резидента Дія Сіті 
або стосовно резидента Дія Сіті;2) визначення інформації, на яку 

поширюється зобов’язання про нерозголошення; 

− договір про утримання від вчинення конкурентних дій 
(ст. 27) – договір, за яким фахівець зобов’язується утримуватися від 

вчинення конкурентних дій щодо резидента Дія Сіті, є відплатним та 
вчиняється в письмовій формі; істотні умови договору:1) строк 

зобов’язання, що припиняється не пізніше спливу 12 місяців з дня 
припинення трудових, цивільно-правових чи господарсько-правових 

відносин між фахівцем та резидентом Дія Сіті; 2) територія, на яку 
поширюється дія зобов’язання; 3) вичерпний перелік видів діяльності, 
що вважаються конкуруючою діяльністю, та/або осіб, які здійснюють 

конкуруючу діяльність; 4) матеріальні блага, які фахівець отримує у 
відплату за зобов’язання утримуватися від вчинення конкурентних 

дій; факультативні умови: такий договір може передбачати, що 
фахівець (сторона договору) протягом строку, визначеного 

договором, зобов’язаний утримуватися від усіх або частини таких 
конкурентних дій, а саме: укладення трудових договорів 

(контрактів), гіг-контрактів або інших цивільно-правових чи 
господарсько-правових договорів з іншими особами, які здійснюють 
діяльність, аналогічну діяльності такого резидента Дія Сіті 

(конкуруюча діяльність); здійснення конкуруючої діяльності як 
фізичної особи – підприємця; володіння прямо чи опосередковано 

часткою в іншій юридичній особі, яка здійснює конкуруючу 
діяльність; обіймання посади члена органу управління іншої 

юридичної особи, яка здійснює конкуруючу діяльність; вчинення 
інших конкурентних дій, передбачених договором. Договір про 
утримання від вчинення конкурентних дій, що не відповідає вимогам 

Закону ПСРЦЕ, є нікчемним; гарантії вільного волевиявлення при 
укладенні договору про утримання від вчинення конкурентних 

дій (ст. 28): відмова від укладення договору про утримання від 
вчинення конкурентних дій не може бути підставою для припинення 

трудового договору (контракту) чи гіг-контракту; спори, що 
виникають з договорів резидентів Дія Сіті про утримання від 
вчинення конкурентних дій працівниками та гіг-спеціалістами, 

розглядаються в порядку цивільного судочинства; 

− договір позики з альтернативним зобов’язанням (ст. 29): 
сторони договору – кредитор та резидент Дія Сіті (товариство) як 

боржник; таким договором може бути передбачено, що на вимогу 
кредитора в якості виконання альтернативного зобов’язання 

боржник зобов’язаний прийняти кредитора до складу учасників 
боржника або збільшити розмір його частки у статутному капіталі 

(якщо кредитор є учасником боржника) та вважати відповідну суму 
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позики додатковим вкладом кредитора для оплати частки у 

статутному капіталі боржника; при цьому розмір частки у статутному 
капіталі боржника, що має належати кредитору, визначається як 

коефіцієнт відношення розміру непогашеної частини позики до суми 
розміру непогашеної частини позики і розміру статутного капіталу 
товариства (боржника) станом на момент пред’явлення вимоги 

кредитора боржнику про виконання альтернативного зобов’язання, 
якщо договором не встановлено інші правила визначення грошової 

оцінки додаткового вкладу та розміру частки у статутному капіталі 
боржника, що має належати кредитору; особливості укладення: 

рішення загальних зборів учасників резидента Дія Сіті (товариства) 
про надання згоди на укладення ним як боржником договору позики, 
що встановлює обов’язок боржника в якості виконання 

альтернативного зобов’язання на вимогу кредитора прийняти 
останнього до складу учасників боржника або збільшити розмір його 

частки у статутному капіталі (якщо кредитор є учасником боржника) 
приймається одностайно всіма учасниками резидента Дія Сіті, які 

мають право голосу; статутом резидента Дія Сіті (товариства) може 
бути визначено інший порядок надання згоди на укладення такого 
договору (відповідні положення можуть бути внесені до статуту, 

змінені або виключені з нього лише одностайним рішенням загальних 
зборів учасників резидента Дія Сіті, в яких взяли участь усі його 

учасники); виникнення, зміна чи припинення прав та обов’язків 
кредитора і боржника за договором позики щодо виконання 

альтернативного зобов’язання прийняти кредитора до складу 
учасників резидента Дія Сіті (боржника) або збільшити розмір його 
частки у статутному капіталі може бути обумовлено відкладальними 

чи скасувальними обставинами; 

− корпоративні правочини щодо майна/частки в 
статутному капіталі резидента Дія Сіті): 1) особливості 

укладення правочину щодо придбання частки у статутному капіталі 
резидента Дія Сіті (товариства), що обумовлені настанням 

відкладальної або скасувальної обставини, визначаються законом 
(ст. 30); 2) переважне право при розподілі майна та в інших випадках 

(ст. 31): розподіл майна, що залишилося після задоволення вимог 
кредиторів у випадку припинення резидента Дія Сіті (товариства), 
між його учасниками здійснюється пропорційно до розміру їхніх 

часток у статутному капіталі резидента Дія Сіті; статутом або 
одностайним рішенням загальних зборів учасників резидента Дія Сіті 

(товариства), в яких взяли участь усі його учасники, можуть 
встановлюватися інший розмір або інший порядок розподілу майна 

резидента Дія Сіті у випадку його припинення (переважне право 
учасника щодо розподілу майна); 3) вчинення правочину, за яким 
резидент Дія Сіті як боржник зобов’язується сплатити на користь 

кредитора компенсацію у разі настання обставин, що містять ознаки 
неплатоспроможності такого резидента Дія Сіті, можливе лише за 

згодою, наданою загальними зборами учасників такого резидента Дія 
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Сіті; проте правочин, за яким резидент Дія Сіті як боржник 

зобов’язується сплатити на користь кредитора компенсацію у разі 
настання обставин, що містять ознаки неплатоспроможності такого 

резидента Дія Сіті, який укладено після появи ознак 
неплатоспроможності резидента Дія Сіті або без належної згоди 
загальних зборів учасників такого резидента Дія Сіті, є нікчемним; 

4) у разі визнання резидента Дія Сіті банкрутом порядок задоволення 
вимог кредиторів визначається відповідно до Кодексу України з 

процедур банкрутства; 5) у разі недостатності ліквідаційної маси для 
задоволення вимог усіх кредиторів однієї черги у повному обсязі 

спочатку задовольняють вимоги тих кредиторів зазначеної черги, які 
мають відповідні переважні права щодо таких вимог, пропорційно до 
суми відповідних вимог; вчинення правочину, за яким кредитору 

надається переважне право щодо виконання зобов’язань резидентом 
Дія Сіті перед таким кредитором, можливе лише за згодою, наданою 

загальними зборами учасників такого резидента Дія Сіті; правочин, 
за яким кредитору надається переважне право щодо зобов’язань 

резидента Дія Сіті, укладений без належної згоди загальних зборів 
учасників такого резидента Дія Сіті, є нікчемним; 

− запевнення та компенсація в договірних відносинах 

резидента Дія Сіті (ст. 32): а) договір, стороною якого є резидент 
Дія Сіті, чи договір щодо частки у статутному капіталі резидента Дія 
Сіті може передбачати перелік запевнень, що надаються стороною 

або сторонами, щодо обставин, які мають значення для укладення, 
виконання або припинення такого договору; б) договором може бути 

передбачений обов’язок сторони, яка умисно або з необережності 
надала іншій стороні неправдиві запевнення про обставини, що 

мають значення для укладення, виконання або припинення такого 
договору, сплатити стороні, яка покладалася на такі запевнення, 
компенсацію або неустойку незалежно від обов’язку відшкодувати 

збитки, завдані їй або передбаченим договором третім особам у 
зв’язку з неправдивістю таких запевнень; в) договір, стороною якого 

є резидент Дія Сіті, чи договір щодо частки у статутному капіталі 
резидента Дія Сіті може передбачати обов’язок однієї сторони 

виплатити іншій стороні компенсацію у сумі витрат, які така сторона 
або третя особа зазнали у зв’язку з настанням або ненастанням 
передбачених цим договором обставин, що не пов’язані з 

порушенням зобов’язань стороною, яка бере на себе такі 
зобов’язання, у тому числі витрат, понесених у зв’язку з 

неможливістю виконання зобов’язання чи вчинення певних дій, 
пред’явленням вимог третіми особами або органами державної влади 

до сторони договору чи третьої особи, визначеної договором; така 
компенсація сплачується незалежно від наявності умислу та вини 
особи, яка бере на себе зобов’язання щодо виплати компенсації, проте 

суд має право зменшити розмір компенсації, передбаченої частиною 
3 ст. 32 , але лише за умови, що особа, яка понесла витрати, умисно 
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або з необережності сприяла значному збільшенню розміру таких 

витрат або не вжила заходів для його зменшення. 
Особливість корпоративних відносин резидента дія Сіті, 

якщо він має форму товариства з обмеженою 
відповідальністю чи товариства з додатковою 
відповідальністю (ст. 33): 1) статутом такого товариства може бути 

встановлено, що повноваження виконавчого органу такого резидента 
Дія Сіті виконує юридична особа, зареєстрована за законодавством 

України (особа, яка здійснює функції управління); 2) статут такого 
резидента Дія Сіті може містити вимоги, що застосовуються до особи, 

яка здійснює функції управління ним; 3) прийняття рішення про 
передачу за договором повноважень виконавчого органу резидента 
Дія Сіті юридичній особі та затвердження умов договору з такою 

юридичною особою належать до компетенції загальних зборів 
учасників резидента Дія Сіті; 4) представник особи, яка здійснює 

функції управління, може діяти від імені резидента Дія Сіті без 
довіреності; 5) статут резидента Дія Сіті може передбачати 

можливість кількох представників особи, яка здійснює функції 
управління, діяти від імені резидента Дія Сіті без довіреності 
(кожного окремо або усіх представників виключно разом); 

6) представник та члени органів особи, яка здійснює функції 
управління, повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах 

резидента Дія Сіті під час виконання такою особою повноважень 
виконавчого органу відповідного резидента Дія Сіті; 7) особа, яка 

здійснює функції управління, несе відповідальність перед резидентом 
Дія Сіті за збитки, завдані резиденту Дія Сіті її протиправними діями 
(бездіяльністю), згідно із законом; 8) загальні збори учасників 

товариства мають припинити повноваження особи, яка здійснює 
функції управління, не пізніш як через три місяці з дня втрати таким 

товариством статусу резидента Дія Сіті; 9) у разі передачі резидентом 
Дія Сіті повноважень виконавчого органу резидента Дія Сіті особі, 

яка здійснює функції управління, положення Закону України «Про 
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» щодо 
одноосібного виконавчого органу застосовуються до такої особи з 

урахуванням положень цієї статті. 
Таким чином, Закон ПСРЦЕ визначає особливості правового 

режиму цифрового бізнесу, який відповідає встановленим вимогам 
Закону «Про стимулювання розвитку цифрової економіки», і є новим 

видом правового режиму, спрямованого на стимулювання 
використання переваг цифрових технологій в сфері економіки 
України та пов’язаних з нею сферах з одночасним встановленням 

вимог до учасників відносин з метою попередження зловживань 
сприятливим правовим режимом та виконання завдань, 

передбачених цим Законом. 


