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Збільшення статутного капіталу 
та перерозподіл час ток у ТОВ: 
як це працює?

Діяльність товариства з обмеженою 
відповідальністю (далі — ТОВ, товари-
ство) починається, зокрема, з форму-
вання статутного капіталу. Відповідно 
до ст. 12 Закону Украї ни «Про товари-
ства з обмеженою та додатковою від-
повідальністю» (далі — Закон), розмір 
статутного капіталу товариства скла-
дається з номінальної вартості час ток 
його учасників, виражених у націо-
нальній валюті Украї ни.

Проте лише після того як всі учас-
ники товариства зроб лять свої вкла-
ди в повному обсязі, допускається 
збільшення статутного капіталу. За-
галом, процес збільшення статутно-
го капіталу ТОВ є звичай ною проце-
дурою, яка не вимагає знач них зусиль 
та фінансових витрат учасників на 
державну реє страцію таких змін. На-
віть обійдемося без внесення змін до 
статуту товариства у випадку, якщо 
його було приведено у відповідність 
до Закону, який не вимагає наявно-
сті у статуті інформа ції щодо розміру 
вкладу учасника, а товариство ско-
ристалося цією можливістю та не 
зазначило про таку інформа цію. Та-
кож варто пам'ятати, що збільшен-
ня статутного капіталу товариства, 
яке володіє часткою у власному ста-
тутному капіталі, не допускається 
(ст. 16 Закону).

Насамперед, кожен учасник має 
переважне право зробити додатко-
вий вклад у межах суми збільшення 
статутного капіталу пропорцій но до 
його частки у статутному капіталі. 
Проте статутом або одностай ним рі-
шенням загальних зборів учасників, 
у яких взяли участь всі учасники това-
риства, може встановлюватися можли-
вість учасників здійс нювати додаткові 
вклади без дотримання пропорцій час-
ток учасників у статутному капіталі 
(ч. 7 ст. 18 Закону). Існує два варіанти 
збільшення статутного капіталу: без 
додаткових вкладів та шляхом внесен-
ня додаткових вкладів. Розглянемо ко-
жен спосіб окремо.

Учасники можуть збільшити статут-
ний капітал товариства без додаткових 
вкладів завдяки нерозподіленому при-
бутку товариства. У разі збільшення 
статутного капіталу завдяки нероз-
поділеному прибутку товариства без 
залучення додаткових вкладів склад 
учасників товариства та співвідношен-
ня розмірів їхніх час ток у статутному 
капіталі не змінюються (ст. 17 Закону).

Процедура збільшення статутного 
капіталу шляхом внесення додаткових 
вкладів передбачає дещо складніший 
процес. Учасники товариства можуть 
збільшити статутний капітал това-
риства шляхом внесення додаткових 
вкладів учасників та/або третіх осіб за 
рішенням загальних зборів учасників. 
Кожен учасник має переважне право 
зробити додатковий вклад у межах су-
ми збільшення статутного капіталу 
пропорцій но до його частки у статут-
ному капіталі. Треті особи та учасни-
ки товариства можуть зробити додат-
кові вклади після реалізації кожним 
учасником свого переважного права 
або відмови від реалізації такого права 
в межах різниці між сумою збільшення 
статутного капіталу та сумою внесе-
них учасниками додаткових вкладів, 
лише якщо це передбачено рішенням 
загальних зборів учасників про залу-
чення додаткових вкладів. Відмову від 
переважного права збільшення статут-
ного капіталу учасником товариства 
рекомендуємо оформляти письмово.

Наступним кроком після оформ-
лення відмови є підписання учасни-
ками рішення загальних зборів (про-
токол), де визначається загальна сума 
збільшення статутного капіталу това-
риства, коефіцієнт відношення суми 
збільшення до розміру частки кожного 
учасника у статутному капіталі та за-
планований розмір статутного капі-
талу. Слід зазначити, що справжність 
підписів на такому рішенні нотаріаль-

но засвідчується з обов'язковим вико-
ристанням спеціальних бланків нота-
ріальних документів, окрім рішень, 
створених на порталі електрон них сер-
вісів та підписаних з використанням 
кваліфікованого електрон ного підпису 
(п. 6 ст. 15 Закону Украї ни «Про дер-
жавну реє страцію юридичних осіб, 
фізичних осіб- підприємців та громад-
ських формувань»).

Якщо додаткові вклади вносяться 
у негрошовій формі, то в рішенні за-
гальних зборів учасників мають бути 
зазначені учасники товариства та/або 
треті особи, які вносять май но, та його 
грошова оцінка. В рішенні загальних 
зборів учасників товариства також 
обов'язково повинен бути зазначений 
строк, протягом якого учасник/третя 
особа має внести додатковий вклад, 
але не більше ніж протягом одного 
року з дня прий няття рішення про за-
лучення додаткових вкладів.

Треті особи та учасники товариства 
можуть вносити додаткові вклади про-
тягом 6-ти місяців після спливу строку 
для внесення додаткових вкладів учас-
никами, які мають намір реалізувати 
своє переважне право, якщо рішен-
ням загальних зборів учасників про 
залучення додаткових вкладів не вста-
новлюється менший строк. Статутом 
або одностай ним рішенням загальних 
зборів учасників, в яких взяли участь 
всі учасники товариства, можуть вста-
новлюватися інші строки для внесення 
додаткових вкладів, може встановлю-
ватися можливість учасників вносити 
додаткові вклади без дотримання про-
порцій їхніх час ток у статутному капі-
талі або право лише певних учасників 
вносити додаткові вклади, а також мо-
же бути виключений етап внесення 
додаткових вкладів лише тими учасни-
ками товариства, які мають переважне 
право (п. 6, 7 ст. 18 Закону).

З учасником товариства та/або тре-
тьою особою може бути укладений до-
говір про внесення додаткового вкладу, 
згідно з яким такий учасник та/або тре-

тя особа зобо в'язується зробити додат-
ковий вклад у грошовій чи негрошовій 
формі, а товариство — збільшити роз-
мір його частки у статутному капіталі 
чи прий няти до товариства з відповід-
ною часткою у статутному капіталі.

Протягом одного місяця з дати 
спливу строку для внесення додатко-
вих вкладів загальні збори учасників 
товариства прий мають рішення про 
затвердження результатів внесення 
додаткових вкладів учасниками това-
риства та/або третіми особами; про за-
твердження розмірів час ток учасників 
товариства та їх номінальної вартості, 
враховуючи фак тично внесені ними 
додаткові вклади; про затвердження 
збільшеного розміру статутного капі-
талу товариства.

Якщо додаткові вклади не були вне-
сені учасником товариства та/або тре-
тьою особою, з яким (якою) укладе-
но договір про внесення додаткового 

вкладу, в повному обсязі та своє часно, 
такий договір вважається розірваним, 
якщо рішенням загальних зборів учас-
ників не затверджено розмір частки 
такого учасника та/або третьої особи, 
виходячи з фак тично внесеного ним 
додаткового вкладу.

Отже, можна зробити вис новок, 
що загалом процес реє страції змін до 
відомостей про товариство, що стосу-
ється збільшення статутного капіталу, 
є достатньо простим, адже не потре-
бує проходження складних етапів під-
готовки, підписання великої кілько-
сті документів та фінансових затрат 
на таку реє страцію, нотаріальне за-
вірення протоколу загальних зборів 
учасників/рішення учасника, нової 
редакції статуту (якщо вносилися від-
повідні зміни та адміністративний збір 
за внесення змін про юридичну особу). 
Уваги потребує процедура розрахунку 
пропорцій ності час ток учасників під 
час їх зміни у разі збільшення статут-
ного капіталу товариства шляхом вне-
сення додаткових вкладів учасників та 
або третіх осіб. 
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