ЗАКОН УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ТА ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ПРО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ТА ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Глава I. Загальні положення

Глава I. Загальні положення

Стаття 1. Сфера застосування Закону
1. Цей Закон визначає правовий статус товариств з обмеженою
відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю
(далі — товариство), порядок їх створення, діяльності та припинення, права
та обов’язки їх учасників.
2. Правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та
товариств з додатковою відповідальністю у сферах страхової та інвестиційної
діяльності, в галузі виробництва сільськогосподарської продукції, а також в
інших сферах діяльності, порядок їх створення, діяльності та припинення
регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених
спеціальними законами.
3. Управління товариствами з обмеженою відповідальністю та
товариствами з додатковою відповідальністю, у статутних капіталах яких
є частка держави або органів місцевого самоврядування, регулюється
цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених спеціальними
законами.
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Стаття 2. Відповідальність учасників товариства, які не
повністю внесли вклади
1. Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну
відповідальність за його зобов’язаннями у межах вартості невнесеної
частини вкладу кожного з учасників.
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1. Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім
належним йому майном.
2. Товариство не відповідає за зобов’язаннями своїх учасників.
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Стаття 4. Учасники товариства
1. Кількість учасників товариства не обмежується.
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Стаття 5. Права учасників товариства
1. Учасники товариства мають такі права:
1) брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому
цим Законом та статутом товариства;
2) отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;
3) брати участь у розподілі прибутку товариства;
4) отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася
після розрахунків з кредиторами, або його вартість.
2. Учасники товариства можуть мати інші права, передбачені законом
та статутом товариства.

Стаття 5. Права учасників товариства
1. Учасники товариства мають такі права:
1) брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому
цим Законом та статутом товариства;
2) отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;
3) брати участь у розподілі прибутку товариства;
4) отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася
після розрахунків з кредиторами, або його вартість.
2. Учасники товариства можуть мати інші права, передбачені законом
та статутом товариства.

3

3

Стаття 6. Обов’язки учасників товариства
1. Учасники товариства зобов’язані:
1) дотримуватися статуту;
2) виконувати рішення загальних зборів учасників товариства.
2. Учасники можуть мати обов’язки, встановлені законом та статутом
товариства.
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Стаття 7. Корпоративний договір
1. Договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати
свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх
реалізації (далі — корпоративний договір), є безвідплатним і вчиняється в
письмовій формі. Корпоративний договір, який не відповідає цим вимогам,
є нікчемним.
2. Дата укладення та строк дії корпоративного договору визначаються
в договорі.
3. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок
визначення умов, на яких учасник має право або зобов’язаний купити
або продати частку у статутному капіталі (її частину), а також визначати
випадки, коли таке право або обов’язок виникає.
4. Корпоративний договір, яким встановлюється обов’язок учасників
забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління товариства,
є нікчемним.
5. Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є
конфіденційним, якщо інше не встановлено законом або договором.
Корпоративний договір, стороною якого є держава, територіальна громада,
державне або комунальне підприємство чи юридична особа, у статутному
капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належить
державі або територіальній громаді, оприлюднюється протягом 10 днів з
моменту його укладення шляхом розміщення на сайті відповідного органу
державної влади, органу місцевого самоврядування.
6. Договір, укладений стороною корпоративного договору на порушення
такого корпоративного договору, є нікчемним, якщо інша сторона за
договором знала або мала знати про таке порушення.
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Стаття 8. Безвідклична довіреність з корпоративних прав
1. У разі якщо довіреність видається з метою виконання або
забезпечення виконання зобов’язань учасників як сторін корпоративного
договору, предметом яких є права на частку у статутному капіталі або
повноваження учасників, довіритель може зазначити у довіреності, що до
закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника
або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності
(безвідклична довіреність).
2. Безвідклична довіреність припиняється у разі припинення
зобов’язання, для виконання або забезпечення виконання якого вона
видана.
3. У разі порушення прав та інтересів довірителя представник на вимогу
довірителя має припинити користуватися безвідкличною довіреністю та
відмовитися від неї. У разі виникнення спору безвідклична довіреність
може бути скасована судом.
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4. Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню.
5. Особа, якій видана безвідклична довіреність, не може передоручити
вчинення дій, на які вона була уповноважена, іншій особі, якщо інше не
передбачено у довіреності.
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Стаття 9. Найменування товариства
1. Найменування товариства має містити назву товариства, а також
організаційно-правову форму (товариство з обмеженою відповідальністю,
товариство з додатковою відповідальністю).
2. Товариство може мати скорочене найменування українською мовою,
повне і скорочене найменування іноземними мовами.
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Стаття 10. Створення товариства
1. Створення товариства відбувається за рішенням його засновників.
2. Якщо товариство створюється кількома особами, такі особи у
разі необхідності визначення взаємовідносин між ними щодо створення
товариства можуть укласти договір про створення товариства в письмовій
формі. Договір про створення товариства може встановлювати порядок
заснування товариства, умови здійснення спільної діяльності щодо
створення товариства, розмір статутного капіталу, частку у статутному
капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів та інші
умови. Договір про створення товариства діє до дня державної реєстрації
товариства, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті
зобов’язання.

Стаття 10. Створення товариства
1. Створення товариства відбувається за рішенням його засновників.
2. Якщо товариство створюється кількома особами, такі особи у
разі необхідності визначення взаємовідносин між ними щодо створення
товариства можуть укласти договір про створення товариства в письмовій
формі. Договір про створення товариства може встановлювати порядок
заснування товариства, умови здійснення спільної діяльності щодо
створення товариства, розмір статутного капіталу, частку у статутному
капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів та інші
умови. Договір про створення товариства діє до дня державної реєстрації
товариства, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті
зобов’язання.

Стаття 11. Статут товариства
1. Установчим документом товариства є статут.
2. Перша редакція статуту товариства підписується всіма учасниками
товариства. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.
3. Зміни до статуту товариства та перша редакція статуту товариства,
створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками товариства,
які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження
першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який
прийняв таке рішення, якщо це передбачено статутом. Справжність підписів
учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.
4. Якщо товариство створюється в результаті реорганізації, і при цьому
учасники товариства матимуть менший обсяг прав щодо відчуження своїх
часток або щодо виходу з товариства, ніж мали учасники (акціонери)
правопопередника, або якщо такі права є вужчими або більш обмеженими
порівняно з правами учасників (акціонерів) правопопередника, перша
редакція статуту такого товариства приймається одностайним рішенням
всіх учасників і підписується в порядку, визначеному частиною другою цієї
статті.
5. У статуті товариства зазначаються відомості про:
1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;
2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття
ними рішень;
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створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками товариства,
які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження
першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який
прийняв таке рішення, якщо це передбачено статутом. Справжність підписів
учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.
4. Якщо товариство створюється в результаті реорганізації, і при цьому
учасники товариства матимуть менший обсяг прав щодо відчуження своїх
часток або щодо виходу з товариства, ніж мали учасники (акціонери)
правопопередника, або якщо такі права є вужчими або більш обмеженими
порівняно з правами учасників (акціонерів) правопопередника, перша
редакція статуту такого товариства приймається одностайним рішенням
всіх учасників і підписується в порядку, визначеному частиною другою цієї
статті.
5. У статуті товариства зазначаються відомості про:
1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;
2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття
ними рішень;
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