
 

ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО ТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

 



 
 
 

Закон України "Про товариства з обмеженою
та додатковою відповідальністю" (далі - Закон)

набрав чинності 17 червня 2018 року ( окрім
частини другої ст. 23 цього Закону, що набирає

чинності з 17 червня 2019 року).

 



Основні питання:

 

1. Яким чином новий закон впливає на
бізнес?
 
2. Чи спрощує новий закон роботу
компаній в Україні?
 
3. Як новий закон впливає на роботу
юристів?
 
 



1. Вимоги до статуту.
2. Органи управління Товариством.
3. Статутний капітал
Товариства.
4. Корпоративний договір.

ГОЛОВНІ ЗМІНИ В ЗАКОНІ:

 



Що обов'язково повинно бути у статуті
Товариства відповідно до нового Закону:

ПОВНЕ ТА СКОРОЧЕНЕ ( ЗА
НАЯВНОСТІ)

НАЙМЕНУВАННЯ
ТОВАРИСТВА

 

ПОРЯДОК ВСТУПУ ТА
ВИХОДУ УЧАСНИКІВ ІЗ

ТОВАРИСТВА

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ

КОМПЕТЕНЦІЯ
 

* КРІМ ТОГО У СТАТУТІ
МОЖУТЬ ЗАЗНАЧАТИСЬ ІНШІ
ВІДОМОСТІ, ЩО НЕ
СУПЕРЕЧАТЬ ЧИННОМУ
ЗАКОНОДАВСТВУ

 



Вступ до складу
учасників Товариства

Шляхом
спадкування

частки в
Товаристві

 

Шляхом
придбання

частки в
Товаристві

 

 
Шляхом

внесення вкладу
при збільшення

розміру
статутного

капіталу
 



Особливості виходу учасника
з товариства зі складу 

Частка менше
50% у статутному

капіталі
Згода інших учасників не

вимагається

Частка більше
50% у статутному

капіталі
Необхідна згода інших

учасників

gy
Presentations are  tools

that can be used as

demonstrations.



Органи управління
товариством

1.  ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
УЧАСНИКІВ
 

2. НАГЛЯДОВА РАДА
 

3. ВИКОНАВЧИЙ
ОРГАН
 



Загальні збори учасників - вищий орган управління
Товариством
 
До виключної компетенції загальних зборів належать
повноваження щодо управління товариством ( ч. 2 ст. 30
Закону), такі як: 
- внесення змін до статуту товариства;
- зміна розміру статутного капіталу;
- перерозподіл часток між учасниками тощо.

 



2

ЗАОЧНЕ

ГОЛОСУВАННЯ

3

ГОЛОСУВАННЯ

ШЛЯХОМ

ОПИТУВАННЯ

 

1

ВІДКРИТЕ

ГОЛОСУВАННЯ

Способи прийняття рішень
загальними зборами учасників

 



Наглядова рада

В межах компетенції ,  визначеної
статутом, контролює та регулює
діяльність виконавчого органу
товариства.

Порядок діяльності наглядової ради

визначається статутом товариства

Можуть бути делеговані повноваження
загальних зборів учасників (  окрім тих,
які  віднесені до виключної компетенції
загальних зборів учасників) .

Повноваження членів наглядової ради можуть

бути в будь-який момент припинені за

рішенням загальних зборів учасників.

 



Виконавчий орган товариства
ГОЛОВНА ФУНКЦІЯ - ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ПОТОЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

підзвітний
загальним зборам
учасників та
наглядовій раді

 

може бути
одноосібним або
колегіальним

 

Повноваження
виконавчого
органу
визначаються
статутом
товариства

 



СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
ТОВАРИСТВА

1 .  Розмір  статутного кап італу  складається  з     
номінально ї  вартост і  часток  його учасник ів .
 
2 .  Статутом товариства можуть  бути
передбачен і  обмеження щодо зм іни
сп івв ідношення часток  учасник ів .
 
3 .  Кожен учасник  товариства повинен
повн істю внести св ій  вклад протягом шести
місяц ів  з  дати державної  реєстрац і ї
товариства (  якщо інше не передбачено
статутом)
 



Збільшення
статутного

капіталу
товариства

1.  Збільшення статутного капіталу
без додаткових вкладів за рахунок
нерозподіленого прибутку
товариства

Частки учасників у статутному капіталі не

змінюються.

2. Збільшення статутного капіталу
за рахунок додаткових вкладів

Частки учасників у статутному капіталі

можуть змінитися.



Виконавчий орган товариства  протягом 10 днів
після прийняття рішення про зменшення
статутного капіталу зобов'язаний повідомити про
таке рішення кожного кредитора, вимоги якого не
забезпечені заставою гарантією або порукою.
Кредитор після 30 днів з моменту отримання
такого повідомлення має право надіслати письмову
вимогу товариству про укладення іншого договору,
дострокового припинення або виконання
зобов'язань або ж забезпечення виконання
зобов'язань шляхом укладення договору
відповідного забзпечення.

 

ЗМЕНШЕННЯ

СТАТУТНОГО

КАПІТАЛУ



Корпоративний договір
ДОГОВІР, ЗА ЯКИМ УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА
ЗОБОВ'ЯЗУЮТЬСЯ РЕАЛІЗОВУВАТИ СВОЇ ПРАВА ТА
ПОВНОВАЖЕННЯ ПЕВНИМ ЧИНОМ АБО Ж УТРИМУВАТИСЬ
ВІД ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Укладається в
письмовій формі

 

Є безвідплатним

 

Зміст
корпоративного
договору є
конфіденційним

 



Дякую за увагу!


