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«Правові аспекти виходу та виключення учасника з ТОВ»

Теоретичні питання (формат обговорення та дискусії)

1. Реалізація права учасника на вихід з ТОВ
2. Правові підстави та порядок виключення учасника з ТОВ.

Практичні завдання

Завдання 1.
У 2020 році А, Ф та Е створили ТОВ «Консалт», яке надавало послуги у сфері

впровадження систем управління персоналом. Учаснику А належить 60 % статутного
капіталу, учаснику Ф 20% і учаснику Е 20%. 25.09.2021 року учасник А виявив бажання
вийти зі складу часників ТОВ «Консалт», про що подав заяву. У відповідь на заяву учасника
А інші учасники ТОВ «Консалт» надали відмову останньому. Учасник А знову надав заяву
про вихід з ТОВ «Консалт» і знову отримав відмову від інших учасників ТОВ.

Чи обов’язково учаснику А отримувати згоду інших учасників на вихід з ТОВ
«Консалт»? Чи може учасник А звернутися до суду із вимогою про надання згоди на його
виключення з числа учасників ТОВ «Консалт»? Запропонуйте учаснику можливі варіанти,
які здатні допомогти останньому вийти з ТОВ «Консалт».

Завдання 2.
25.01.2021 року Р, М та П створили ТОВ «Ромашка», метою діяльності якого стало

надання туристичних послуг. Р та М повністю внесли вклади, натомість П прострочив
піврічний термін для внесення вкладу у розмірі 100 тис грн із 200 тис грн.

25.08.2021 року учасник П отримав рішення загальних зборів де одним із питань було
прийняття рішення про виключення учасника П із складу ТОВ «Ромашка». На переконання
учасника П таке рішення є незаконним, адже він не мав змоги взяти участі у розгляді питання
про його виключення із складу учасників. Також учасник П вважає, що йому мали надати
додатковий строк на внесення вкладу і лише у випадку прострочення останнього його могли
виключити із складу учасників ТОВ «Ромашка».

Проаналізуйте законність виключення учасника П із складу ТОВ «Ромашка».

Завдання 3
Особа «Ц», власник 40% частки у статутному капіталі ТОВ «К», звернувся до суду із

позовом до ТОВ «К» про зобов’язання товариства здійснити державну реєстрацію змін у
склад учасників виключивши особу «Ц», провести розрахунок у зв’язку із виходом учасника
та стягнути з ТОВ «К» відсотки за прострочення виконання грошового зобов'язання з
проведення розрахунку у зв’язку із виходом учасника.

Свої позовні вимоги особа «Ц» обґрунтовує тим, що ТОВ «К» порушує його права на
вихід шляхом не проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу та
навмисно вживає заходи із перешкоджання виплати належної йому частини майна
товариства, пропорційної його частці у статутному капіталі, як колишньому учаснику ТОВ
«К».

Як вказує у позовній заяві особа «Ц» 21.12 2019 року ним подано, через відділ
документообігу ТОВ «К», письмову заяву про вихід із складу учасників товариства. Факт
отримання заяви ТОВ «К» підтверджується зробленою, працівником відділу документообігу,
відміткою про отримання. У подальшому особа «Ц» очікував на повідомлення йому, як



колишньому учаснику ТОВ «К» інформації про вартість його частки та надання копій
документів необхідних для розрахунку, як це передбачено ЗУ «Про товариства з обмеженою
та додатковою відповідальністю». Однак жодної інформації з боку ТОВ «К» не надходило.
21.01.2021 року, після спливу річного терміну з дня, коли ТОВ «К» дізналося про вихід
учасника, особа «Ц» звернувся із вимогою виплатити йому, як колишньому учаснику,
вартість його частки, однак така вимога була проігнорована.

Представник ТОВ «К» заперечив проти позовних вимог особи «Ц», зазначивши, що
вони не можуть бути задоволені, оскільки є необґрунтованими.

Дайте правовий аналіз ситуації. Які порушення допущені при виході учасника? Чи
підлягають такі позовні вимоги задоволенню?

Завдання 4
Учасник П володіє часткою у розмірі 45 % від статутного капіталу ТОВ «Прайс».

Підготойте для учасника П пакет документів необхідних для реалізації його права на вихід із
ТОВ «Прайс».

Завдання 5
Громадянин Б володіє часткою у статутному капіталі ТОВ «Прайс» у розмірі 50%.

Право на частку громадянин Б у статутному капіталі ТОВ «Прайс» набув перебуваючи у
шлюбі з громадянкою Ф. 25.11.2021 року громадянин Б вирішив вийти із складу учасників
ТОВ «Прайс», однак йому було відмовлено державним реєстратором через відсутність згоди
дружини. На переконання державного реєстратора права на частку у статутному капіталі
ТОВ «Прайс» є спільною сумісною власністю подружжя.

Проаналізуйте ситуацію та надайте правову оцінку діям державного реєстратора. Чи
дійсно частка в статутному капіталі за вказаних обставин є спільною сумісною власністю
подружжя? Чи набуває дружина Ф корпоративних прав враховуючи, що кошти внесені до
статутного капіталу є спільною сумісною власністю подружжя?

Завдання 6
Особа «У» звернувся до суду з позовом до ТОВ «Консалт» про визнання недійсним

рішення загальних зборів товариства з підстав недотримання вимог закону. Свої позовні
вимоги особа «У», обґрунтовує тим, що на загальних зборах ТОВ «Консалт» незаконно
прийнято рішення про виключення його із складу учасників з огляду на наступне.

1 січня 2020 року особа «У» отримав свідоцтво про право на спадщину та набув у
власність 40% частки у статутному капіталі ТОВ «К». 20 березня 2020 року особа «У»
звернувся до ТОВ «К» з проханням про включення його до складу учасників. Очікуючи
відповідь від ТОВ «К» особа «У» отримав повідомлення, що його виключено із складу
учасників ТОВ «К» відповідно до рішення загальних зборів.

На переконання особи «У» з боку ТОВ «К» порушено процедуру скликання загальних
зборів учасників, оскільки про його як учасника належним чином не повідомили. Окрім того,
ТОВ «К», на загальних зборах, не вправі приймати рішення про виключення особи «У» із
складу учасників ТОВ «К», оскільки ним дотримані всі вимоги закону щодо вступу до складу
учасників цього товариства.

Дайте правовий аналіз ситуації. Які порушення допущені при переході частки до
спадкоємця особи «У».

Завдання 7



Учасник ТОВ систематично не з’являється на загальні збори, що унеможливлює
прийняття рішень. Що робити “сумлінним” учасникам?


