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ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОМЕНТИ СТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 

Відповідно до статті 113 Цивільного кодексу України господарські 

товариства можуть бути створені у формі повного товариства, командитного 

товариства, товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, 

акціонерного товариства. 

Однією з найбільш поширених форм господарського товариства є 

товариство з обмеженою відповідальністю. Порядок створення та діяльності 

відповідних  юридичних осіб регулюється рядом нормативно – правових актів, 

серед яких головне місце посідають: 

- Цивільний кодекс України, від 16.01.2003 станом на 11.10.2013; 

- Господарський кодекс України, від 16.01.2003 станом на 11.10.2013; 

- Закон України « Про господарські товариства» від 19.09.1991 станом на 

18.05.2013;  

- Підзаконні нормативно - правові  акти. 

У статті 80 Господарського кодексу наведено легальне визначення ТОВ. 

Товариством з обмеженою  відповідальністю  є  господарське товариство,  що 

має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається 

установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями 

тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, 
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несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх 

вкладів.  

Варто також зазначити що учасники ТОВ не відповідають за його 

зобов’язаннями і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у 

межах вартості своїх вкладів.  

Учасником ТОВ може бути  як  фізична так і юридична особа. 

Кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю 

встановлюється від одного до 100 чоловік. При перевищенні цієї кількості 

товариство з обмеженою відповідальністю підлягає перетворенню на 

акціонерне товариство протягом одного року, а зі спливом цього строку – 

ліквідації у судовому порядку, якщо кількість його учасників не зменшиться до 

встановленої межі. 

Товариство з обмеженою відповідальністю не може мати єдиним 

учасником інше господарське товариство, учасником якого є одна особа. 

Особа може бути учасником лише одного товариства з обмеженою 

відповідальністю, яке має одного учасника (стаття 141 ЦКУ). 

Установчим документом товариства з обмеженою відповідальністю є 

статут. 

Статут товариства з обмеженою відповідальністю повинен містити 

інформацію про: 

- найменування юридичної особи; 

- органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття  ними 

рішень, порядок вступу до товариства та виходу з нього; 

- розмір статутного капіталу з визначенням частки кожного учасника; 

- розмір і порядок формування резервного фонду; 

- порядок передання (переходу) часток у статутному капіталі. (ЦКУ статті 

88, 143). 

Варто також додати якщо товариство з обмеженою відповідальністю 

засновується кількома особами, ці особи у разі необхідності визначити 
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взаємовідносини між собою щодо створення товариства укладають договір у 

письмовій формі, який встановлює 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. (СТ 142 ЦКУ). 

Господарське товариство може створюватися та діяти на підставі 

модельного статуту в порядку, визначеному законом. (стаття 4 Закону України 

« Про господарські товариства»). 

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається 

із вкладів його учасників. Розмір статутного капіталу дорівнює сумі вартості 

таких вкладів. 

Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні 

збори його учасників. Також у товаристві з обмеженою відповідальністю 

створюється виконавчий орган (колегіальний або одноособовий), який здійснює 

поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його 

учасників. Виконавчий орган товариства може бути обраний також і не зі 

складу учасників товариства. (стаття 145 ЦКУ). 

Місце знаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення 

діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування 

діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та 

здійснення управління і обліку. Це правило, встановлене у статті 93 ЦКУ, 

поширює свою діяльність також на товариство з обмеженою відповідальністю. 

Найменування товариства з обмеженою відповідальністю має містити 

найменування товариства, а також слова «товариство з обмеженою 

відповідальністю» (ч.3 ст.140 ЦКУ). 

Юридична особа не має права використовувати найменування іншої 

юридичної особи. (ч.5 ст.90 ЦКУ). 
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