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Андрій жупАнИн, ЮрИст ЮФ SAyenko khArenko

ДокуМенТальна повірка
Законодавчі 

нововведення 
в оформленні 

установчих 
документів:  

технічні зміни 
чи спроба вирішення 

корпоративних 
конфліктів

2 листопада ц.р. набув чинності 
Закон України № 1666VIII «Про вне
сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вдосконалення 
державної реєстрації прав на неру
хоме майно та захисту права влас
ності» (Закон № 1666VIII), більш 
відомий як «антирейдерський» закон. 
окрім внесення змін до численних 
нормативноправових актів України 
стосовно удосконалення державної 
реєстрації прав на нерухоме майно, 
законом були також запроваджені 
інші нововведення, спрямовані на за
хист прав власників корпоративних 
прав у господарських товариствах. 

Йдеться про зміни, внесені до Зако
ну України № 1576XII «Про госпо
дарські товариства» (Закон про това
риства) та Закону України № 755IV 
«Про державну реєстрацію юридич
них осіб, фізичних осіб — підприєм
ців та громадських формувань» (За
кон про державну реєстрацію).

Метою цієї статті є системний ана
ліз змін до Закону про державну реє
страцію в частині надання можливос
ті голові та секретарю загальних збо
рів підписувати установчі документи 
юридичної особи як альтернативи 
до існуючого механізму підписання 
установчих документів засновниками 
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(учасниками) або уповноваженими 
ними особами.

оФоРмЛеннЯ устАноВчИх 

доКументІВ

Уявімо практичну ситуацію, за 
якої учасниками товариства з об
меженою відповідальністю (ТоВ) є 
двоє осіб, яким відповідно належать 
частки у розмірі 99 % та 1 % від його 
статутного капіталу. на чергових за
гальних зборах учасників із дотри
манням встановленого законодав
ством порядку прийняте рішення 
про внесення змін до статуту ТоВ, 
однак через конфлікт з мажоритар
ним учасником міноритарний парт
нер відмовляється підписувати нову 
редакцію документа. отримавши 
статут, підписаний одним учасни
ком, виконавчий орган ТоВ подає 
необхідний пакет документів для 
державної реєстрації вказаних змін.

Якщо описана вище ситуація 
мала місце до дати набуття чинності 
Законом № 1666VIII, то державний 
реєстратор відмовляв у проведенні 
реєстраційної дії, мотивуючи відмо
ву відсутністю на новій редакції ста
туту підписів усіх учасників ТоВ або 
уповноважених ними осіб. на прак

тиці, незалежно від кількості учас
ників, а також співвідношення їхніх 
часток у статутному капіталі ТоВ, 
державний реєстратор зазвичай від
мовляв у вчиненні реєстраційної дії 
у разі, коли статут не містив підпису 
бодай одного учасника.

Підґрунтям для зазначеної по
зиції державних реєстраторів стали 
положення Закону про державну ре
єстрацію, що існували, починаючи з 
моменту його прийняття у 2003 році, 
а саме — частини 5 статті 8, відповід
но до якої «установчі документи юри
дичної особи, а також зміни до них… 
підписуються засновниками (учас
никами) або уповноваженими ними 
особами, якщо законом не встанов

лено інший порядок їх затверджен
ня». Законом про товариства справді 
не було передбачено іншого порядку 
затвердження установчих докумен
тів ТоВ. незважаючи на відсутність 
у процитованому реченні слова «усі
ма», особи, відповідальні за вчинен
ня реєстраційних дій, обирали кон
сервативну позицію інтерпретації 
зазначеної норми. Водночас не було 
консенсусу і між державними орга
нами. Так, державний комітет Укра
їни з питань регуляторної політики 
та підприємництва як мінімум двічі, 
у 2005му та 2010 роках, висловлював 

позицію, відповідно до якої підписів 
усіх учасників на статуті ТоВ не ви
магалося (лист № 3019/0/205 від 
21 квітня 2005 року та лист № 2318 
від 25 лютого 2010 року). Зазначена 
позиція була підтримана в 2015 році 
і Вищим господарським судом Укра
їни (ВгСУ). Так, ВгСУ у своїй по
станові від 4 листопада 2015 року у 
справі № 910/19698/13 зазначив, що 
відсутність підпису одного з учасни
ків на статуті ТоВ не є перешкодою 
для державної реєстрації змін до 
нього.

Водночас не всі державні органи 
підтримували запропоноване тлума
чення зазначеного положення Закону 
про товариства та Закону про держав

ну реєстрацію. Так, Міністерство юс
тиції України у 2005 році (лист № 19
341621 від 2 грудня 2005 року) дійшло 
протилежного висновку, посилаю
чись на положення статті 87 Цивіль
ного кодексу України, відповідно до 
якого для створення юридичної осо
би її учасники (засновники) розроб
ляють установчі документи, які «ви
кладаються письмово і підписуються 
всіма учасниками (засновниками), 
якщо законом не встановлений ін
ший порядок їх затвердження».

результатом такого неоднознач
ного тлумачення положень Закону 
про державну реєстрацію стало бло
кування господарської діяльності 
численних ТоВ та спроби вирішен
ня конфліктів альтернативними ме
тодами, як от шляхом виключення 
учасника, що відмовлявся підпису
вати нову редакцію статуту ТоВ.

АнАЛІз ноВоВВедень

Законом № 1666VIII внесено 
зміни до вимог, що висуваються За
коном про державну реєстрацію до 
оформлення документів, які пода
ються для державної реєстрації. Так, 
зазначено, що установчий документ 
юридичної особи підписується зас
новниками (учасниками), уповнова
женими ними особами або головою 
та секретарем загальних зборів (у 
разі прийняття такого рішення за
гальними зборами, за винятком за
снування юридичної особи) з нота
ріальним засвідченням справжності 
підписів, крім випадків, передбаче
них законом. окрім цього, Законом 
№  1666VIII доповнено статтю 4 
Закону про товариства, відповідно 
до якої установчі документи пови
нні містити, зпоміж іншого, і по
рядок їх підписання. Таким чином, 
законодавець скасував обмеження, 
що існували при консервативному 
тлумаченні положень Закону про 
державну реєстрацію у редакції, що 
була чинною до прийняття Закону 
№ 1666VIII. У той же час видаєть
ся, що можливість прийняття дер
жавним реєстратором до реєстрації 
статуту ТоВ, підписаного головою 
та секретарем загальних зборів, на 
практиці може залежати від того, чи 
передбачений такий порядок підпи
сання в самому статуті.

АНДРІЙ ЖУПАНИН:
«ОКРІМ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ЮРИДИЧНОї 
ОСОБИ, ГОЛОВА ТА СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
ВІДТЕПЕР МАЮТЬ ПРАВО ПІДПИСУВАТИ РІШЕННЯ 
УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ТОВ»
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розгляньмо ситуацію, за якої 
для державної реєстрації надано 
статут, підписаний головою та сек
ретарем загальних зборів, проте в 
якому не визначено порядку його 
підписання. За винятком ситуації, 
коли йдеться про заснування ТоВ, 
вимоги Закону про державну ре
єстрацію дотримані. однак у статуті 
ТоВ немає «істотної умови», наяв
ність якої вимагається Законом про 
товариства, тобто статут не приве
дений у відповідність до чинного 
законодавства України. Чи може у 
цій ситуації державний реєстратор 
прийняти зазначені документи та 
здійснити реєстрацію змін до стату
ту ТоВ? на жаль, ані Закон № 1666
VIII, ані Закон про товариства не 
дає чіткої відповіді на це запитання. 
Враховуючи викладене, доцільно 
очікувати, що державні реєстрато
ри займуть консервативну позицію і 
відмовлятимуть у вчиненні реєстра
ційних дій. для мінімізації ризиків 
відмови проведення реєстраційних 
дій рекомендуємо привести статут 
ТоВ у відповідність до чинного за
конодавства України і визначити 
порядок його підписання, яким 
надати можливість голові та секре
тарю загальних зборів підписувати 
установчі документи (крім випадку 
заснування ТоВ).

окрім установчих документів 
юридичної особи, голова та секретар 
загальних зборів відтепер мають пра
во підписувати рішення уповноваже
ного органу управління ТоВ. Іншими 
словами, протокол загальних зборів 
учасників ТоВ може бути підписа
ний головою та секретарем загальних 
зборів, а не лише учасниками чи їх 
уповноваженими представниками. 
Водночас видається, що практична 
можливість реалізації зазначеного 
нововведення також залежить від 
положень статуту ТоВ. Відповідно 
до статті 4 Закону про товариства, в 
установчих документах визначається 
порядок прийняття рішень органа
ми ТоВ, який, зпоміж іншого, може 
передбачити обов’язковість підпи
сання протоколу зборів вищого ор
гану управління учасниками ТоВ чи 
їх представниками. У разі наявності 
таких положень в установчому до
кументі ТоВ підписання протоколу 
загальних зборів учасників (заснов

ників) виключно їх головою та сек
ретарем відповідає вимогам Закону 
про державну реєстрацію, однак су
перечить статуту ТоВ. для уникнен
ня подібних ситуацій та запобігання 
будьяких практичних наслідків, до 
яких вони можуть призвести, вва
жаємо внесення відповідних змін до 
статуту ТоВ бажаним кроком задля 
належного оформлення можливості 
голови та секретаря загальних зборів 
учасників підписувати протоколи 
зборів як альтернативи підписанню 
цих документів самими учасниками 
чи їх представниками.

окремо треба відзначити, що з 
огляду на відсутність у Законі про 
державну реєстрацію положення, 
яке виключало б дію зазначеного 
правила стосовно підписання про
токолу засновників під час заснуван
ня ТоВ, потенційно є можливість 
стверджувати, що підписів голови та 
секретаря загальних зборів на про
токолі засновників ТоВ також має 

бути достатньо для надання зазначе
ному документу відповідної право
вої сили. Логіка процесу створення 
ТоВ вимагає підписання протоколу 
про заснування всіма засновника
ми, адже інакше у державного ре
єстратора не буде дійсного підтвер
дження волевиявлення відповідного 
засновника стосовно участі у ТоВ. 
Проте ані Закон про товариства, ані 
Закон про державну реєстрацію не 
встановлює відповідних вимог до 
оформлення протоколу засновників. 
Водночас відповідно до положень 
господарського кодексу України 
та Закону про товариства, які вста
новлюють перелік відомостей, що 
містяться у рішенні про створення 
господарського товариства на під
ставі модельного статуту, зазначено, 
що таке рішення «підписується усіма 
зас новниками». Зазначені положен
ня загалом можна застосувати за ана
логією і до процесу заснування ТоВ, 
що, швидше за все, і намагатимуться 
робити державні реєстратори.

ПеРетВоРеннЯ 

АКцІонеРного тоВАРИстВА 

нА тоВ

на практиці неможливість під
писання установчих документів 
ТоВ призводила не лише до пере
шкоджання його діяльності через 
існуючий корпоративний конфлікт 
між мажоритарним та міноритарним 
учасниками, а й до блокування ме
ханізму перетворення акціонерного 
товариства (АТ) на ТоВ навіть за 
умови дотримання інших вимог, пе
редбачених законодавством України 
(наприклад, обмеження максималь
ної кількості учасників ТоВ). Уявімо 
ситуацію, за якої акціонерами АТ є 
декілька десятків фізичних осіб, які 
стали власниками акцій внаслідок 
його приватизації в перші роки не
залежності України. З часом мажо
ритарний пакет акцій зосередився 
в руках одного акціонера, який роз
мірковує щодо перетворення АТ на 

ТоВ. Практична реалізація зазначе
ного сценарію вимагала підписання 
статуту всіма учасниками утвореного 
ТоВ, якими автоматично ставали всі 
акціонери АТ. У разі неможливос
ті домовитися хоча б з одним акці
онером або через інші об’єктивні 
причини (наприклад, неприйняття 
спадщини родичами померлого ак
ціонера), процес перетворення АТ 
на ТоВ наштовхувався на безкомп
ромісну позицію державних реєстра
торів, описану вище. Чи зміниться 
щось після набуття чинності Зако
ном № 1666VIII?

Єдиним винятком, встановле
ним Законом № 1666VIII, за якого 
не допускається підписання уста
новчих документів головою та сек
ретарем загальних зборів учасників 
(засновників), є заснування юри
дичної особи. Як наслідок, питання, 
сформульоване вище, зводиться до 
того, чи може перетворення АТ на 
ТоВ бути розцінене як заснування 
юридичної особи.

МАЖОРИТАРНІ УЧАСНИКИ ТОВ ОТРИМАЛИ 
ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ 
КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ 
З МІНОРИТАРНИМИ УЧАСНИКАМИ
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Стаття 15 Закону про державну 
реєстрацію оперує термінами «ство
рення» та «заснування», однак не 
ставить між ними знак рівності. У 
розумінні зазначеного закону ство
рення є загальною категорією, яка 
включає заснування, виділ, злиття, 
перетворення та поділ. Аналогічної 
позиції дотримуються господар
ський кодекс України (стаття 56) 
та Закон України «Про акціонерні 
товариства» (стаття 3). Виходячи з 
аналізу наведених положень, можна 
дійти висновку, що голова та секре
тар загальних зборів учасників (зас
новників) ТоВ, створеного шляхом 
перетворення акціонерного товари
ства, можуть підписувати статут ТоВ 
альтернативно до підписання цього 
документа учасниками (засновни
ками) чи їхніми представниками. З 
іншого боку, статтею 87 Цивільного 
кодексу України передбачено, що 
«для створення юридичної особи її 
учасники (засновники) розробляють 
установчі документи, які виклада
ються письмово і підписуються усіма 
учасниками (засновниками), якщо 
законом не встановлений інший по
рядок їх затвердження». Враховуючи 

також, що у розумінні ЦК України 
перетворення є способом припи
нення юридичної особи (стаття 104), 
а не її створення, державні реєстра
тори можуть використати статтю 87 
як підставу для відмови від реєстра
ції статуту ТоВ, створеного шляхом 
перетворення з АТ, і підписаного 
головою та секретарем загальних 
зборів учасників ТоВ. Відповідно, 
видається, що законодавець не зміг 
розв’язати існуючу проблему з пере
творенням АТ на ТоВ, залишивши 
без уваги протиріччя у чинному за
конодавстві України.

нА що чеКАтИ РИнКу

Зміни до Закону про державну 
реєстрацію, що надали можливість 
для підписання установчих докумен
тів юридичної особи головою та сек
ретарем загальних зборів як альтер
нативи їх підписанню засновниками 
(учасниками) або уповноваженими 
ними особами видаються значним 
кроком назустріч вимогам ринку. За
лишається сподіватися, що позиція 
державних реєстраторів у тлумаченні 
відповідних нововведень буде орієн

тована на розв’язання проблем, а не 
створення додаткових.

Варто відзначити, що прийнят
тя Закону № 1666VIII надає мажо
ритарним учасникам ТоВ дієвий 
інструментарій для вирішення кор
поративних конфліктів з міноритар
ними учасниками на власну користь. 
раніше міноритарні учасники могли 
ефективно використовувати влас
ну відсутність на загальних зборах 
учасників та відмову від підписання 
змін до установчих документів ТоВ 
як дієвого механізму блокування 
реалізації стратегічних рішень, що 
вимагали внесення змін до установ
чих документів ТоВ, задля заморо
жування конфлікту та отримання 
більш вигідних умов у переговорах із 
мажоритарним учасником. Відтепер 
мажоритарні учасники ТоВ отри
мали можливість не лише приймати 
рішення, які вимагають внесення 
змін до установчих документів, але й 
забезпечувати державну реєстрацію 
відповідних змін.

Таким чином, постраждалими від 
прийняття зазначених змін на прак
тиці будуть міноритарні учасники 
ТоВ, з чиїх рук законодавець забрав 
один із козирів у переговорах з ма
жоритарними партнерами. Як наслі
док, міноритарні учасники повинні 
стати більш гнучкими, що в підсумку 
ліпше для самих ТоВ. однак не тре
ба виключати випадки, коли мажо
ритарний учасник зловживатиме по 
суті одноосібним правом внесенням 
змін до установчих документів ТоВ, 
чим погіршуватиме становище міно
ритарного партнера.

набуття чинності Законом 
№ 1666VIII могло стати позитив
ною новиною для тих АТ, які роз
глядали перетворення на ТоВ як 
спосіб реорганізації у менш витрат
ну організаційноправову форму. За 
умови дотримання ними інших про
цедурних вимог, передбачених чин
ним законодавством України, від
сутність підписів усіх акціонерів АТ 
на статуті ТоВ, створеного в резуль
таті перетворення АТ, все ще може 
вважатися перешкодою для його 
державної реєстрації. Таким чином, 
поки у цьому питанні законодавцем 
не буде поставлено крапку, пере
творення АТ на ТоВ матиме суттєві 
практичні ризики.




