
 

 

 

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» прийнятий 

Верховною Радою 

 

06 лютого 2018 року 285 народних депутатів України проголосували за прийняття в другому 

читанні довгоочікуваного Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю» (законопроект № 4666). 

Законом запроваджений цілий ряд змін та новел в регулюванні діяльності товариств з 

обмеженою відповідальністю, ключовими з яких є: 

- запровадження інституту корпоративних договорів, якими учасники ТОВ можуть 

врегулювати свої відносини щодо розподілу повноважень в управлінні товариством, 

встановити порядок голосування на загальних зборах учасників та домовитись про 

узгоджене вчинення дій по управлінню товариством; 

- створення можливості для конвертації боргу в капітал, що дозволить учасникам ТОВ 

конвертувати майнові права до товариства в частку в статутному капіталі такого 

товариства; 

- запровадження порядку обов’язкового погодження загальними зборами учасників або 

наглядовою радою (якщо така наглядова рада створена в ТОВ) значних правочинів та 

правочинів із заінтересованістю; 

- скасовано обмеження кількісного складу учасників ТОВ, що тепер дозволить 

акціонерним товариствам змінювати свою організаційно-правову форму на ТОВ; 

- скасовано вимогу щодо обов’язкового зазначення в статуті ТОВ інформації про 

учасників товариства, що має спростити та пришвидшити процедуру відступлення 

(продажу) частки учасником, оскільки при зміні учасників не потрібно буде вносити 

зміни до статуту ТОВ; 

- суттєво змінено норми, що регулюють порядок реалізації переважного права учасників 

на викуп частки в статутному капіталі ТОВ; 

- удосконалено порядок виключення учасників зі складу ТОВ, згідно з яким учасник 

може бути виключений зі складу учасників виключно лише за рішенням суду (окрім  

 



 

випадків смерті, оголошення безвісно відсутнім чи померлим учасника – фізичної особи 

або припинення учасника – юридичної особи); 

- врегульований порядок набуття статусу учасника ТОВ спадкоємцем, який за загальним 

правилом автоматично (тобто без згоди інших учасників) стає учасником товариства, 

але за умови, що інший порядок не визначений статутом. 

Закон набирає чинності через три місяці після його опублікування, за винятком норми, що 

регулює порядок виключення учасника зі складу учасників ТОВ у разі смерті, оголошення 

судом безвісно відсутнім або померлим учасника – фізичної особи чи припинення учасника – 

юридичної особи, яка набирає чинності через рік з дня набрання чинності Законом. 
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