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АНОНС

ПЕРЕВІРКА

Обмежені 
доброчесністю

ГРД не повинна придумувати собі 
додаткові повноваження та сприй-
матися як каральний орган. � СТОР. 2

НОВАЦІЇ

Довели до абсурду

Правники впевнені, що чергове вдо-
сконалення держреєстрації прав на 
нерухомість не допоможе захистити 
права власності. � СТОР. 2

ТЕНДЕНЦІЇ

Клієнтів 
непочатий край 

Які можливості для адвокатів від-
кривають зміни в регулюванні фі-
нансово-банківського ринку. � СТОР. 3

ПРОЦЕДУРА 

Запаморочення 
від повноважень

«Заміщувальна» нормотворчість 
ВРЮ обернеться для України спра-
вами, програними в ЄСПЛ. � СТОР. 5

КОНКУРС

Приваблені ВККС 

Чим правників зацікавили вільні 
крісла у кваліфкомісії. � СТОР. 6

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Підводні камені 
звільнення

Ні закон, ні інструкція не наділяють 
членів атестаційних комісій правом 
вирішувати питання можливості пе-
ребування на службі особи виключ-
но на підставі власного сприйняття 
останньої. � СТОР. 7

ПРОФЕСІЙНІ РИЗИКИ

Тиск на рівні зневаги

Як окремі посадові особи формують 
у суспільстві негативне ставлення до 
законників. � СТОР. 11

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Хто знав, той і винен

Чи можна притягти до відповідаль-
ності продавця в разі відсудження 
товару в покупця? � СТОР. 13

РЕЄСТРИ

Перевірка на статус

Кому потрібно підтвердити свою 
неприбутковість, і чому про це необ-
хідно подбати якнайшвидше. � СТОР. 13

ДЕКЛАРУВАННЯ

Керуючий партнер ЮФ 
Pravovest Гліб Сегида:

«Покарання за неправдиву інформа-
цію може наздогнати чиновника на-
віть через кілька років». � СТОР. 14

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Начальник ТУ ДСА в Одеській 
області Володимир КУЦЕНКО:
«Наша установа стала 
комунікатором між усіма 
судами Одещини» � СТОР.4
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БЮДЖЕТ2017

Вимагати 
більшого
ВАСИЛЬ КОЛІШНИЙ

В остаточній редакції проекту 
державного бюджету на 2017 рік 
судова система не дорахувалася 
чверті грошей, обіцяних 
Міністерством фінансів. Спільне 
звернення із цього приводу 
до Верховної Ради та Уряду поки 
що не допомогло. До наступного 
тижня Кабмін має доопрацювати 
документ та повернути його на 
друге читання. Що може в ньому 
змінитися?

Хто нардепам цінніший?

Як відомо, нардепи схвалили в 
першому читанні проект закону «Про 
Державний бюджет України на 2017 
рік» (№5000). Не без зауважень: одно-
часно Верхова Рада прийняла виснов-
ки та пропозиції до цього документа, 
які має врахувати Уряд під час його 
доопрацювання. Серед іншого нарде-
пи потурбувалися про себе, своїх по-
мічників та деякі бюджетні програми. 

 � Закінчення на стор.5

КОРПОРАТИВНІ ВІДНОСИНИ

Партнер ЮФ Aequo Анна БАБИЧ:
«Значна кількість інструментів, 
які є в іноземних юрисдикціях, 
в Україні не доступна через недоліки 
правового регулювання»
ІВАН ГРИГОР’ЄВ

У травні цього року група 
народних депутатів зареєструвала 
проект закону «Про товариства 
з обмеженою та додатковою 
відповідальністю» (№4666). Одним 
з його співавторів виступила 
партнер ЮФ Aequo, голова 
комітету Асоціації правників 
України з корпоративного 
права та фондового ринку Анна 
БАБИЧ. «ЗіБ» вирішив розпитати 
у фахівця про основні новели 
документа та про очікувані 
результати від його прийняття. 

«Зміни значно покращать умови 
діяльності товариств»

— Пані Анно, ви долучилися до 
розроблення законопроекту «Про 
товариства з обмеженою та додат-
ковою відповідальністю». Чим викли-
кана необхідність ухвалення акта? 

— Дійсно, я брала активну участь 
у розробленні цього законопроекту. 
Рішення про його підготовку було 
викликане потребою кардинального 
реформування законодавства, що ре-
гулює питання діяльності ТОВ. Воно 
є застарілим і не відповідає потребам 
сьогодення. 

Серед ключових проблем поточно-
го регулювання відзначу такі: 

• учасники обмежені значною кіль-
кістю імперативних норм закону «Про 
господарські товариства» (кворум, кіль-
кість голосів, необхідна для затверджен-
ня рішень загальними зборами);

• права учасників ТОВ недостатньо 
врегульовані;

• відсутній належний механізм їх 
реалізації та захисту;

• немає можливості укладення дого-
ворів між учасниками щодо особливос-
тей реалізації їхніх прав та обов’язків.

Натомість значна кількість ін-
струментів, які використовуються в 
іноземних юрисдикціях, в Україні не 
доступні через недоліки правового 
регулювання ТОВ і наявність значної 
кількості імперативних норм.

— Які принципові новели перед-
бачає проект, яка їх мета?

— Під час роботи над проектом ав-
тори ставили за мету насамперед запро-
вадити максимальну диспозитивність 
корпоративного управління, усунути 
норми, що дозволяють недобросовіс-
ним учасникам блокувати діяльність 

товариства, удосконалити процедуру 
відчуження, виключення учасників, 
порядок прийняття рішень з питань 
діяльності ТОВ. І це далеко не повний 
перелік новел, які передбачає документ.

Він установлює гнучкість управління 
ТОВ, високий рівень диспозитивності в 
регулюванні відносин між учасниками, 
серед іншого — завдяки наданню мож-
ливості укладення корпоративного до-
говору. Передбачено відмову від кворуму, 
скасування заборони на конвертацію 
майнових вимог до товариства в частку в 
статутному капіталі, удосконалення про-
цедур виключення учасника з товариства 
(тільки в судовому порядку) та звернення 
стягнення на частку й багато інших новел. 

 � Закінчення на стор.12

КАЗУС

Зарплатний 
стрибок
ЛЕВ СЕМИШОЦЬКИЙ

Майже 250 суддів можуть 
розраховувати на несподіваний 
подарунок від авторів реформи — 
із цього місяця вони повинні 
отримувати значно більші 
зарплати. Щоправда — лише до 
початку нового року. Або до того 
часу, як законодавець виправить 
свій недогляд.

Як відомо, однією з головних ці-
лей реформи називалося очищення 
суддівських лав. А найефективнішим 
механізмом для цього визнали квалі-
фікаційне оцінювання. Аби судді не 
пручалися його проведенню, а, на-
впаки, ініціювали дослідження своїх 
знань, статків і доброчесності, автори 
реформи передбачили стимул — під-
вищення посадових окладів тільки для 
перевірених служителів Феміди. 

Не відразу, за 4 етапи, починаючи з 
1 січня наступного року. Що й записа-
ли в п.24 «Прикінцевих та перехідних 
положень» закону «Про судоустрій і 
статус суддів». Напевне, розрахову-
вали, що за 4 роки відповідні органи 
встигнуть «прошерстити» весь суд-
дівський корпус.

Водночас із 30 вересня набули 
чинності й норми щодо нових базових 
окладів — від 30 мінімальних зарплат 
для суддів місцевого рівня й вище. Од-
нак розробники проекту недогледіли, 
що в «Прикінцевих та перехідних по-
ложеннях» перший етап підвищення 
стартує 1.01.2017. Тобто до цієї дати 
діють оклади, вказані в ст.135 закону. 

За даними Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів, наразі кваліфоцінювання 
пройшли 245 законників, зі 160 з апеля-
ційних судів Київського регіону включ-
но, а ще 45 очікують результатів пере-
вірки своїх досьє. І закон не вимагає від 
них повторно доводити відповідність 
займаній посаді (п.22 «Прикінцевих та 
перехідних положень»). Тобто всі, хто 
має на руках рішення комісії, а також 
члени самої ВККС, чиї зарплати теж 
прив’язані до посадових окладів суддів, 
отримали право вимагати виконання 
закону в частині виплати підвищеної 
винагороди.

Втім, за інформацією секретаря 
кваліфпалати ВККС Станіслава Щот-
ки, наразі вони не отримують вина-
город за новими окладами — 112,5 
мінімальних зарплат, як передбачено 
ч.7 ст.102 закону. І справа тут не в різ-
ночитанні норм чи відсутності нового 
Верховного Суду. Можливо, не вима-
гали, то їм і не платять.

Натомість автори реформ фактич-
но визнали свій недогляд, додавши до 
проекту закону «Про Вищу раду пра-
восуддя» відповідне застереження. 
Але поки цей акт не набуде чинності 
(а він, як відомо, ще навіть не роз-
глядався в парламенті), ніхто не може 
ігнорувати волю законодавця. Навіть 
якщо він написав не те, що збирався. �



САНКЦІЇ

Дитинство 
без обмежень
Унеможливити направлення 
неповнолітніх, які вчинили 
кримінальні дії, до спеціальної 
навчально-виховної установи 
пропонують у парламенті. 

Кримінальне законодавство перед-
бачає, що неповнолітній, який скоїв 
злочин невеликої або середньої тяж-
кості, може бути звільнений судом від 
кримінальної відповідальності або 
покарання, якщо буде визнано, що вна-
слідок щирого розкаяння та подальшої 
бездоганної поведінки він на момент 
постановлення вироку не потребує 
застосування покарання. Водночас суд 
застосовує до неповнолітнього при-
мусові заходи виховного характеру, 
до яких віднесено його направлення 
до спеціальної навчально-виховної 
установи на строк до 3-х років.

Як зазначили у Верховній Раді, 
застосування до згаданих осіб при-
мусових заходів виховного характеру 
суперечить принципам гуманізму, 
тому Кримінальний кодекс узагалі не 
повинен містити таких положень.

Отже, в проекті «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення дотримання прав 
та вдосконалення роботи з неповно-
літніми правопорушниками» (№5298) 
пропонується унеможливити застосу-
вання таких виховних заходів. 

Разом з тим суди використовують 
такі обмеження досить рідко: в Україні 
функціонують дві школи і два профе-
сійних училища соціальної реабілі-
тації, в яких перебувають 7 і 16 дітей 
відповідно. �

ПОВНОВАЖЕННЯ

ДАІ на новий 
лад
У Верховній Раді розмірковують 
над поверненням дорожньої 
поліції. Мотивується це тим, що 
зараз ніхто не вивчає небезпечні 
ділянки дороги і не проводить 
наукову роботу. 

Народний депутат Андрій Неми-
ровський (фракція ПП «Блок Петра 
Порошенка») подав проект «Про вне-
сення зміни до статті 13 Закону Украї-
ни «Про Національну поліцію» (щодо 
утворення дорожньої поліції)».

Як зрозуміло з назви, парламентар 
сподівається на повернення підроз-
ділу, подібного до колишньої ДАІ. 
«Колишня Державтоінспекція, крім 
патрулювання вулиць та регулювання 
руху, також займалася профілактикою 
ДТП. Вивчала місця на дорогах, де 
аварії траплялися частіше, вела ста-
тистику та наукову роботу. Тепер цим 
ніхто не займається. Тому необхідно 
створити дорожню поліцію у складі 
Національної поліції, яка займалась 
би цією роботою», — пояснив необхід-
ність змін народний обранець. 

Разом з тим повноваження нового 
органу в проекті не визначені. Ініціа-
тива обмежується лише фактом ство-
рення цієї структури. Таким чином, 
деталізувати роботу дорожньої поліції 
зможуть Кабмін та МВС. При цьому 
виникають сумніви, що вони обме-
жать нових поліцейських вивченням 
статистики і науковою роботою. �

КОНТРОЛЬ

Сімейний 
нагляд
Урядовці запропонували нові 
методи боротьби із домашнім 
насильством. Так, кривднику 
може бути заборонено з’являтись 
у місці спільного проживання із 
жертвою, а також йому доведеться 
пройти «перевиховання».

Кабмін уніс до Верховної Ради зако-
нопроект «Про запобігання та проти-
дію домашньому насильству» (№5294). 
Як зазначено в пояснювальній записці 
до проекта, минулого року зафіксовано 
більш як 100 тис. звернень з приводу 
насильства в сім’ї. «Водночас ці дані не 
можна вважати показовими, оскільки 
насильство є латентним явищем, факт 
якого в більшості випадків прихову-
ється», — зауважили автори документа. 

В ініціативі, зокрема, пропонуєть-
ся доповнити Кодекс про адміністра-
тивні правопорушення новою ст.391, 
яка передбачатиме для кривдників 
проходження програми. Крім цього, 
такій особі може бути винесений тер-
міновий заборонний припис, який 
зобов’язуватиме покинути місце прожи-
вання потерпілої або взагалі будь-яким 
чином контактувати з нею. Діятимуть 
такі обмеження до 10 діб. Терміновий за-
боронний припис виноситиме поліція, а 
особа, якої він стосуватиметься, зможе 
оскаржити його в суді.

Також такий припис зможе ви-
носити суд. При цьому обмеження 
включатиме заборону листування і 
телефонних дзвінків. �

КОРПОРАТИВНІ ВІДНОСИНИ

Партнер ЮФ Aequo Анна БАБИЧ:
«Значна кількість інструментів, які є 
в іноземних юрисдикціях, в Україні не доступна 
через недоліки правового регулювання»

 � Продовження, початок на стор.1

— Чи не створить це нові можли-
вості для захоплення підприємств, 
чи є тут якісь запобіжні механізми?

— Додатковим інструментом за-
хисту учасників від рейдерських атак, 
що нині актуально в Україні, є вимога, 
аби такі документи, як рішення за-
гальних зборів про визначення роз-
міру статутного капіталу та розмірів 
часток учасників, рішення загальних 
зборів про виключення учасника з 
товариства, заява про вступ до това-
риства, підлягали обов’язковому но-
таріальному посвідченню. При цьому 
витрати на такі нотаріальні послуги є 
незначними.

«Перехідні положення» проекту 
передбачають внесення змін до ст.88 
Цивільного кодексу про нікчемність 
положень статуту, які суперечать за-
кону. Це гарантує визначеність пра-
вових наслідків у разі конфлікту між 
положеннями закону та статутом 
товариства. 

Пропонується також ліквідувати 
прогалину в регулюванні діяльності 
товариств, пов’язану з процедурою, 
підставами та правовими наслідками 
визнання недійсними рішень загаль-
них зборів учасників. Установлюються 
чіткі критерії нікчемності рішень за-
гальних зборів товариства. 

Так, прописано, що рішення за-
гальних зборів, які не відповідають 
закону, є нікчемними; рішення, які не 
відповідають установчим документам, 
також є нікчемними. Разом з тим то-
вариство не може посилатися на нік-
чемність цих рішень у відносинах із 
третіми особами, які діяли сумлінно. 
Цей виняток пов’язаний з тим, що, як 
правило, контрагенти товариства не 
тільки не мають можливості контр-
олювати дотримання процедури прий-
няття загальними зборами рішень, а 
й позбавлені можливості отримати 
інформацію про такі порушення. Від-
повідно, їхні інтереси також повинні 
бути захищені.

Отже, вдосконалення правового 
режиму діяльності суб’єктів господа-
рювання шляхом прийняття закону 
«Про товариства з обмеженою та до-
датковою відповідальністю» дозволить 
значно покращити умови для роботи 
більш ніж 500 тис. зареєстрованих в 
Україні ТОВ. 

«Бізнес змушений створювати 
складну структуру для укладення 
корпоративних договорів 
за кордоном»

— Які механізми передбачені, аби 
знайти баланс інтересів мажори-
тарних і міноритарних учасників 
ТОВ? Які норми допоможуть уник-
нути зловживань? 

— Серед положень, які найбільшою 
мірою сприятимуть балансу інтересів 
мажоритарних та міноритарних учас-
ників ТОВ, я відзначила б такі: 

• удосконалення процедури випла-
ти дивідендів (здійснюється у строк, 
що не перевищує 6 місяців з дати прий-
няття такого рішення);

• запровадження інституту зна-
чних правочинів і правочинів із за-
інтересованістю, а також відповідаль-
ності менеджменту за недотримання 
передбаченої процедури укладення 
таких правочинів. 

Окрім цього, приділено увагу одно-
му з найбільш дискусійних моментів: 
виключення учасника буде можливим 
тільки в судовому порядку. Це убез-
печить міноритаріїв від позбавлення 
права власності на частку через неза-
конні дії мажоритаріїв. 

Останній момент, про який варто 
згадати в цьому контексті, — відсут-
ність вимоги вказувати учасників та 
їхні частки в статуті товариства. На 
практиці це означає, що будь-який 
учасник не зможе заблокувати зміну 
учасників товариства, відмовившись 
підписувати статут товариства в новій 
редакції. 

— Як одну з позитивних новацій 
ви згадали можливість укладати 
корпоративні договори, якими, влас-
не, й регулюватиметься діяльність 
ТОВ. У чому саме користь такої 
норми? Чим зумовлена необхідність 
затвердження такого права на за-
конодавчому рівні? 

— Корпоративні договори є ефек-
тивним засобом захисту прав інвес-
торів у багатьох країнах і популярним 
інструментом, що дозволяє ефективно 
регулювати особливості корпоратив-
ного управління в конкретному това-
ристві, визначати шляхи розв’язання 
конфліктів між учасниками, встанов-
лювати кворум, порядок голосування, 
відмінні від правил, запроваджених 
законом.

Незважаючи на те що прямої за-
борони на укладення корпоративних 
договорів в Україні не передбачено, у 
разі відхилення змісту таких догово-
рів від норм законодавства українські 

суди застосовують імперативні норми, 
ігноруючи положення укладеного кор-
поративного договору. Судова практи-
ка, що склалася в Україні, настільки 
ретроградна, що жоден великий бізнес 
не ризикує укладати корпоративні 
договори в українському правовому 
полі. Як наслідок, підприємці змушені 
створювати та підтримувати складну 
корпоративну структуру за участю 
іноземних холдингових компаній для 
укладення корпоративних договорів 
за кордоном і їх гарантованого при-
мусового виконання.

Проект детально регулює питання 
укладення корпоративного договору 
та має на меті на законодавчому рівні 
закріпити предмет такого правочину 
й можливість учасників реалізовува-
ти свої права та обов’язки, пов’язані з 
управлінням товариством, у погодже-
ний ними спосіб. Чітко встановлено, 
що може бути предметом корпоратив-
ного договору, при цьому перелік не є 
вичерпним. 

У зв’язку з тим що запровадження 
регулювання корпоративних догово-
рів у запропонованому в проекті ви-
гляді є абсолютно новим для Украї-
ни, це питання є найбільш дискусій-
ним серед експертів. Занепокоєння 
певних практиків викликає те, що 
корпоративний договір фактично 
може встановити інший порядок 
здійснення прав учасників товари-
ства, управління товариством і/або 
порядок його діяльності, ніж той, що 
встановлений законом і/або статутом 
товариства. 

Деякі експерти вважають, що 
запровадження корпоративних до-
говорів може ускладнити діяльність 
товариства, створивши для певної 
кількості учасників інші умови, ніж 
ті, що передбачені в статуті для всіх 
інших. Існують також побоювання, 
що корпоративний договір фактично 
стане другим статутним документом 

і до нього будуть включені норми, 
які суперечать статуту товариства, 
внаслідок чого зможуть виникнути 
2 різні правові режими діяльності його 
учасників. 

Проте, на думку розробників про-
екту, такі побоювання є марними. 
Вони викликані неправильним ро-
зумінням концепції корпоративних 
договорів і тлумаченням положень 
проекту закону про корпоративні до-
говори (№4470. — Прим. ред.).

Відповідно до цього проекту кор-
поративний договір є обов’язковим 
тільки для його сторін і не створює 
обов’язків для інших учасників това-
риства. Стаття 7 проекту чітко роз-
межовує предмет корпоративного 
договору та предмет закону і статуту: 
у законі та статуті можуть бути вста-
новлені певні повноваження учасни-
ків, а в корпоративному договорі — 
зобов’язання реалізовувати їх певним 
чином. Отже, корпоративний договір 
установлює особливості реалізації 
певних прав учасників, не змінюючи 
їх обсягу в цілому. 

Ми сподіваємося, що детальне 
регулювання порядку укладення 
корпоративного договору, його пред-
мета змінить судову практику, що 
склалась, і дозволить з упевненістю 
використовувати цей інструмент в 
українському правовому полі, уни-
каючи ск ла дних корпоративних 
структур за участю іноземних хол-
дингових компаній.

«Суди є більш компетентними для 
виключення учасника»

— Проект передбачає можли-
вість учасників самостійно вста-
новлювати кворум загальних зборів 
ТОВ. Чим зумовлена така норма? 

— Наявність вимоги кворуму в 
чинному законодавстві не є обгрун-
тованою та в переважній більшості 
не відповідає інтересам учасників. 
На думку авторів проекту, скасу-
вання імперативного кворуму та 
на дання у часника м мож ливості 
самостійно встановлювати його на 
свій розсуд сприятимуть гнучкості 
корпоративного управління в ТОВ. 
Більше того, на нашу думку, кількість 
голосів учасників, необхідна для 
прийняття певних рішень, повинна 
залежати не від чисельності присут-
ніх на загальних зборах, а від загаль-
ної кількості учасників, що також 
зводить нанівець ідею імперативно 
встановленого кворуму.

— Також пропонується запро-
вадити спеціальний порядок виклю-
чення учасника з товариства. Чи не 
ускладнить це розв’язання конфлік-
тів між ними? 

— Нині процедура виключення 
надає мажоритарним учасникам мож-
ливості для зловживань: виключення 
проводиться за рішенням загальних 
зборів з причин, які часто не мали 
місця, чим порушуються права учас-
ників товариства. Відповідно до про-
екту виключення можливе тільки за 
рішенням суду та з чітко визначених 
підстав, за винятком деяких випадків, 
коли участь суду в прийнятті рішення 
про виключення не є необхідною, на-
приклад у разі смерті учасника (фізич-
ної особи), ліквідації юридичної особи, 
що володіє менш ніж 50% статутного 
капіталу товариства, встановлення 
судом учасника безвісно відсутнім 
або померлим. Такий підхід до інсти-
туту виключення учасника відповідає 
європейській практиці та дозволить 
захистити інтереси міноритарного 
учасника від недобросовісних дій ма-
жоритарного.

Положення проекту щодо підстав 
виключення учасника є збалансова-
ними й відповідають практиці зару-
біжних країн. На нашу думку, суди є 
більш компетентними для встановлен-
ня наявності підстав для виключення 
учасника, ніж інші учасники това-
риства, які, швидше за все, не будуть 
об’єктивними під час голосування за 
виключення.

— Передбачено можливість кон-
вертації майнових вимог до ТОВ у 
частку в статутному капіталі. Чи 
немає тут ризику побудови якихось 
рейдерських схем? 

— У «Перехідних положеннях» 
проекту запропоновано повністю 
виключити із ЦК підрозд.4 §1 гл.8 і 
стст.140—151. Сюди входить ч.2 ст.144 
ЦК, що встановлює заборону на кон-
вертацію. 

Ідея скасувати обмеження на кон-
вертацію боргу в капітал товариства не 
нова. Раніше у Верховній Раді вже було 
зареєстровано проект «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення реалізації 
права на конвертацію грошових вимог 
до товариства на вклад в його статут-
ний капітал» (№2764). 

Можливість конвертації майнових 
вимог до товариства в частку в ста-
тутному капіталі усуне необхідність 
проводити зайві технічні транзакції, 
оскільки допускається проведення 
взаємозаліку зустрічних вимог това-
риства та його кредиторів. Негативних 
наслідків у зв’язку із цим нововведен-
ням не вбачається, адже рішення про 
конвертацію все одно підлягає затвер-
дженню на загальних зборах учасни-
ків, а ризик підроблення документів 
зменшується завдяки запровадженню 
вимоги про нотаріальне посвідчення 
підписів на документах, які подаються 
для державної реєстрації змін до ЄДР. 

«Погодження значних правочинів 
захистить міноритаріїв»

— Запропоновано ввести пого-
дження значних правочинів і право-
чинів із заінтересованістю. Чи не 
ускладнить це роботу ТОВ, для чого 
потрібна така норма? 

— Структура товариства з обме-
женою відповідальністю не відкидає 
наявності мажоритарних та мінори-
тарних учасників. Як і в акціонерних 
товариствах, у ТОВ можуть виникнути 
конфлікти між її мажоритаріями та мі-
норитаріями та ситуації, коли призна-
чений виконавчий орган є лояльним 
до мажоритарного учасника й укладає 
правочини, які суперечать інтересам 
як інших учасників, так і інтересам 
товариства в цілому.

Відсутність механізму погодження 
правочинів із заінтересованістю на 
законодавчому рівні призводить до 
заниження прибутків товариств недо-
бросовісним виконавчим органом або 
мажоритарним учасником, виведення 
активів і позбавлення кредиторів ре-
альної можливості задоволення своїх 
вимог. Запровадження погодження 
значних правочинів і правочинів із 
заінтересованістю на законодавчому 
рівні сприятиме захисту прав мінори-
тарних учасників, інтересів кредито-
рів та уможливить більш ефективний 
контроль за діяльністю менеджменту 
товариства. 

— У проекті приділено увагу від-
повідальності менеджменту. Чим 
викликана така потреба? Наскільки 
запропоновані норми дозволять за-
побігти зловживанням? 

— Відсутність належних механіз-
мів контролю за діяльністю виконав-
чого органу товариства та притягнен-
ня менеджерів до відповідальності 
призводить до збільшення випадків, 

коли зловживання залишаються без-
карними. Першим кроком до підви-
щення відповідальності членів як 
виконавчого органу, так і наглядової 
ради було запровадження концепції 
похідного позову. Положення проекту 
про солідарну відповідальність чле-
нів виконавчого органу та наглядової 
ради за збитки, завдані товариству 
їх винними діями або бездіяльністю, 
є логічним продовженням запрова-
дження ефективних інструментів за-
хисту інтересів учасників товариства.

«Регулювання приводиться 
у відповідність із нормами ЄС»

— Європейський Союз вимагає 
від України забезпечити прозорість 
роботи компаній. Чи створювати-
ме відповідні умови цей проект? Чи 
очікуєте ви, що нові правила сприя-
тимуть спрощенню ведення бізнесу 
та залученню інвестицій в економіку 
України?

— Документ усуває значні вади, 
які існують у чинному законодавстві, 
та приводить регулювання діяльності 
ТОВ у відповідність до підходів, харак-
терних для законодавчих актів країн — 
членів ЄС. Важливим у проекті є також 
підвищення захисту прав міноритар-
них учасників, удосконалення проце-
дури виключення учасників тільки в 
судовому порядку, процедури виплати 
дивідендів тощо.

Безперечно, ми очікуємо, що прий-
няття такого закону сприятиме спро-
щенню ведення бізнесу у формі ТОВ, 
поверненню суб’єктів господарювання 
в правове поле. Досягатиметься це пе-
редусім завдяки гнучкому та прогре-
сивному регулюванню корпоративних 
відносин, запровадженню диспози-
тивності в питаннях корпоративного 
управління. Як наслідок, матимемо 
підвищення інвестиційної привабли-
вості України в цілому. �
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