
Практичні заняття №4 та №5 (10/12/2021) Суханов М.О.

  Теоретичні питання (формат дискусії)
1. Правовий режим майна товариства з обмеженою відповідальністю.
2. Способи (джерела) формування майна товариства з обмеженою

відповідальністю.
3. Статутний (складений) капітал товариства з обмеженою

відповідальністю.
4. Збільшення, зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою

відповідальністю.
5. Правочини товариства з обмеженою відповідальністю.
5.1. Значний правочин: поняття, особливості вчинення.
5.2. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість: поняття,

особливості вчинення.
6. Відчуження частки у статутному капіталі товариства з обмеженою

відповідальністю іншим учасникам товариства або третім особам. Набуття товариством
частки у власному статутному капіталі.

Практичні завдання
1. Скласти юридичну консультацію для учасників ТОВ, які хочуть збільшити

статутний капітал.
Наявні частки учасників

- учасник Талоненко 25%
- учасник Комісіївна 25%
- учасник Відробна 50%

Учасник Талоненко хоче збільшити СК шляхом внесення автомобіля Honda Pilot
вартістю 40 000 американських доларів. Автомобіль Талоненка придбаний ним
особисто у 2019 році.

Учасник Комісіївна хоче збільшити СК шляхом внесення колекції картин, придбаних
на офіційному аукціоні “Продамо все”. Вартість картин невідома.

Учасник Відробна хоче внести права інтелектуальної власності на корисну модель та
права на торговельну марку “VIDROBKA”.

Чи зміниться співвідношення часток учасників? Якщо так, то яким чином? Надайте
розгорнуту консультацію.

2. Скласти  юридичну консультацію для учасників ТОВ, які хочуть зменшити СК.
Проопрацювати усі можливі проблемні ситуації, що можуть виникнути.
Підготуйте відповідні документи, необхідні для зменшення СК (кількість
учасників - 5, СК - 500 000, зменшують до 200 000 грн)



3. Опрацювати судові справи та дати власну оцінку.
- постанова КГС ВС у справі № 905/1134/19 (  позивачка не була належним

чином повідомлена про час, місце проведення зборів, не брала участі на
такому засіданні та була позбавлена можливості зробити додатковий
вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до її
частки у статутному капіталі)

- постанова КГС ВС у справі № 916/3007/19 (збільшення статутного
капіталу за рахунок додаткових вкладів лише двох учасників, без
врахування на засадах пропорційності часток інших двох учасників,
зокрема позивачки, з відповідним перерозподілом в подальшому часток
всіх учасників товариства, що призвело до зменшення частки позивачки
з 1,85% до 0,26%)

4. Що є моментом виникнення права на частку в СК?
Опрацюйте відповідні судові справи

- постанова КГС ВС у справі № 911/1149/19
- інші.

5. Продаж учасником ТОВ частки з порушенням переважного права іншого
учасника (учасників) товариства не зумовлює недійсність відповідного
правочину. Наслідком такого порушення є право учасника (учасників) вимагати
в судовому порядку переведення на нього (на них) прав та обов’язків покупця
частки на підставі зазначеного Закону.
Чому визнання недійсним договору про відчуження частки є наналежним
способом захисту? Знайдіть відповідну судову практику для
підтвердження/спростування відповідної позиції. Змоделюйте ситуації.

6. Проаналізувати відповідний документ на відповідність вимогам чинного
законодавства.

Директору ТОВ «________»
м.Івано-Франківськ, вул. БЛАБЛАБІВНА, буд.
225А
Блабенку Броніславу Броніславовчиу

Я, Пурха Олександра Олександрівна, (паспорт громадянина України КС
№435391, виданий 7 жовтня 2005 року, реєстраційний номер облікової картки платника
податків 55555555555), даним листом повідомляю ТОВ «КУА «ПРЕСТИЖ», що діє в
інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ «ПРЕСТИЖ ФОНД », як учасника
(засновника) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕВ»
(ідентифікаційний код 40040159), надалі Товариство, про намір відчужити належну



мені частку у статутному капіталі Товариства номінальною вартістю 980 000,00 грн. ,
що становить 28 % статутного капіталу Товариства, іншим учасникам (засновникам)
Товариства.

Прошу повідомити про свій намір щодо використання переважного права на
придбання вищезазначеної частки за обумовленою ціною в десятиденний строк

17.09.2019р.

_____________________ / Пурха О.О. /

7. Хто такий кінцевий бенефіціарний власник? Яке його значення?
Підготуйте схематичну структуру власності ТОВ “Талони”, де учасник
“Модульний” має 34% частки в СК, учасник “Королівський” має 26% частки в
СК, а учасник “Повторний” має 40% СК.

8. Проаналізувати витяги з договору про відчуження частки в ТОВ на предмет
відповідності вимогам чинного законодавства. Окремі положення
рекомендовано скоригувати та запропонувати власний варіант.
Які положення договору доцільно додати?
…..

уклали цей Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «___________»

(надалі іменується «Договір») про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим Договором Продавець в порядку та на умовах, визначених у ньому,
передає у власність Покупця корпоративні права, а саме: – належну Продавцю частину
частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю
«_____________» у розмірі 230 769,23 грн., що становить 4,62 % у відсотковому виразі,
яка належать йому на праві власності відповідно до Статуту товариства з обмеженою
відповідальністю «_________________» (надалі іменується - Товариство), а Покупець в
порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, приймає та зобов'язується оплатити
зазначені корпоративні права.
1.2. Відомості про Товариство:
1.2.1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «_________.
1.2.2. Ідентифікаційний код: 392008444.
1.2.3. Номер та дата запису про державну реєстрацію юридичної особи: номер запису
1 415 102 0000 034719; дата запису 30.04.2014 року.
1.2.4. Місцезнаходження юридичної особи: ____________________

2. ВАРТІСТЬ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧАСТКИ
2.1. Покупець купує у Продавця Частку, зазначену в пункті 1.1. цього Договору, за
ціною, що становить 230 769,23 грн. (надалі – вартість придбання Частки).
2.2. Покупець зобов’язується сплатити Продавцю повну вартість придбання Частки
частинами чи у повному розмірі протягом 20 (двадцяти) календарних місяців з моменту
підписання цього Договору.



2.3. Кожна із Сторін самостійно та за власний кошт сплачує послуги банківської
установи, в якій відкритий банківський рахунок такої Сторони, та яка забезпечує
переказ/зарахування коштів в рамках цього Договору.

3. МОМЕНТ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЧАСТКУ В СТАТУТНОМУ
КАПІТАЛІ

3.1. Право власності на частку в статутному капіталі Товариства переходить від
Продавця до Покупця через 20 (двадцять) календарних місяців з моменту здійснення
реєстрації змін до Статуту Товариства у порядку, передбаченому вимогами чинного
законодавства України.

4. ГАРАНТІЇ
4.1. Продавець стверджує, що повідомив Покупця про всі істотні обставини, які
мають відношення до Товариства та які могли вплинути на волю Покупця щодо
укладення цього Договору.
4.2. Покупець стверджує, що належним чином повідомлений про характер діяльності
та фінансовий стан справ Товариства на момент укладення цього Договору.
4.3. Покупець повідомлений про те, що статутний капітал Товариства заповнений на
100,00 %.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання Сторонами умов цього Договору, винна
сторона несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим
Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона
доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Цей договір підлягає регулюванню та тлумачиться у відповідності з чинним
законодавством України.
6.2. Всі можливі спори, які виникатимуть при виконанні цього Договору,
врегульовуються сторонами шляхом переговорів. У випадку не досягнення погодження,
спір вирішується у суді в порядку, встановленому чинним законодавством.
6.3. Жодна з сторін не звільняється від своїх зобов'язань за цим договором як при
наявності будь-якого спору чи розбіжностей, так і у випадку передачі спірного питання
на розгляд суду.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ
7.1. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення
Сторонами відповідного договору про внесення змін і доповнень до цього Договору,
якщо інше не встановлено у самому договорі про внесення змін і доповнень.
7.2.Цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється
додатковою угодою до цього Договору.
7.3.Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами
відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій
додатковій угоді.
7.4. Продавець протягом 3 (трьох) років з моменту укладення цього Договору
зобов’язується не вчинити будь-які дії, що конкурують або можуть конкурувати з
господарською діяльністю Товариства у будь-якому відношенні, у тому числі, не
виступати учасником будь-яких юридичних осіб, не здійснювати реєстрацію себе



суб’єктом підприємницької діяльності, не сприяти укладенню договорів (контрактів),
відповідно до умов яких юридичні особи та/або фізичні особи-підприємці та/або фізичні
особи будуть зобов'язані виконувати обов'язки з продажу (поставки) товару, реалізацію
якого здійснює Товариство, юридичним особам, фізичним особам-підприємцям,
фізичним особам та не укладати такі договори (контракти) від свого імені.
7.5. Продавець бере на себе зобов’язання не розповсюджувати про Товариство та/або
учасників негативну інформацію будь-якого характеру.

9. Розробити порівняльну таблицю правового регулювання ТОВ та АТ щодо питань
значних правочинів та правочинів із заінтересованістю. Критерії для порівняння
запропонувати самостійно.


