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ШОДО УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОдАЖУ 

ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ 

УкраЇН<.:hІ<С :ШКОН(Щ3НСТІЮ, 11~0 рСІ'УJІЮЕ }(НІЛ>НН:Тh ТОН<lрИСТН, у ТО\>1У 

чис.1і товариств з обмеженою відпові.J:а.:Jьністю, пере;:rбачає можлшість 

переходу права на частку у статутному капіталі товариства, шо нале

жить його засновнику (учаснику), .іІО бу;:rь-яких інших осіб. 

,Ц.1я позш1.чеппя таких праnочипіn у статтях 116, 147 ЦиnL1ьпого ко
дексу України застосоnуються тер: .. ліпи <<nідчужешrя>> часток у статут
ному (<.:К.ІІа}(сно_v1у) каІІіта.Іі тонариетна та <<кілстуІІJІснюt>) частки, 1110 Е 
І'отожни_\Н1 ІюнитпІ_\Н1 на наІІІ ІІОІ'..І~І;l. КорІІЩШТИКНИ\Н1 11раками неоG

хі;:rно вважжат:и права, які вихо;:rять із права власності на частку у ста

тутному капіта.1і господарської організації та :vюжуть вЮІючати в себе 

як мю':шові права, так і особ:исті не:майнові права. 

Засновник ("учасник) товариства 3 обмеженою відпоnі;:rальністю 

:мас право продати або яки:мось іншrв.f чшю1t відступити свою частку, 

у тому чис.11і її частину, у статутному каІІітані o,Jtнo_v1y учаснику а6о кі.Іь

ком учасника_v1ІlЬОП)Токариспш. Тобто ми Gачимо, що такою ІІі}tсІ·акою 

ві;tчужеІІШІ (віJtСІ'УІІJІеІІІІИ) частки може Gути уКJІа;шншІ )toпmopy куІІів

лі-ІІfЮJ~ажу частки у статутному ка11іта;Jі токаристка. 

Ансиі:1уючс llіючс :шконо;шкстко нсоGхі,тtно ні;rмітити, ІІlО коно не 

:містить якихось спеціальних вимог ;::ю фор:ми та змісту ;:rоговорів про 

ві;:rчуження частки устатутномукапіта.1і Товариства 3 обмеженою відпо
nі;:rальпістю. Са11е тому уЮІа.J:аючи да пий договір. пеобхі;:rно керуватися 

загальІІИ:\-Ш нор11ами циnLlьІюго :шкопо;:rавстnа та nраховувати осо

бливості. що передбачені спеціальІпв.п:r законами, головну роль серед 
5-Іких ja~iмat-: .Закон України «Про пкІІ(Нарські токаристка•>. 

По JІcprІJe, ссре,тt оснонних осоG.ІІикостсй на иких Gи хотілось jу

пинитесь є те, що при уюшдені даного договору здається необхідним 

з'ясувати чи сшІачена частка у статутному капіта.1і, шо відчужуються їі 

власнико:м у повно :му обсязі чи ні. Підтвердженням такої сплати є сві

доцтво про сплату частки, яке видасться керіюшком тоnариства та під

писусться ІІИ:\-1 або його уповноваженою особою. 

По-лру1·е, хоча :шконо;шнстком не ІІерс;rGачене нотаріш1ьнс Іюсні.Jt

чснюr ІШНОІ'О 1[01'01-ІОру, OJ(HaK, lllO() ИКИ\10СЬ ЧИНОМ 3ЮПИТИ рИjИІ< НЇ)(

:МОВИ в державній реєстрації вишевказаного правочину, у тому числі й 

:можливого його оспорювання, бажано укласти ;:rаний правочин у нота

ріа.lьно посвідченій фор:мі. 

По-трете, пеобхі;:rно 3'ясуnати чи лшхо;:rиться продавець част

ки у статутному капіталі у шлюбі чи пі. Так. nідповідпа до ч. 1 ст. 60 
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СіVІсйноІ·о Колексу України VІайно, 11~0 наGутс ІІОіlружж$.ІVІ ІІііl час ІІІJІЮ

Gу, HCj<l.IICЖHO НіЛ ТОІ'О, 11~0 0/(І,ІН j НИХ НС ман 3 ІІОНаЖНОЇ 11]1ИЧИНИ само

<.:Ті ~~ НОІ'О :шро()ітку (ЛОХОіlУ) на;ІСЖИТh ЇVІ на І Іра Ні СІІіJІ hНОЇ суv1існоЇ Н.,ІаС

НОСТі. Серед таких поважних причин законо;:rавеuь ви;:rіТІяє : навчання 
одного із подружжя, ве;:rення домашнього господарства, ;:rогляд за ;:rі

ТЬ:\Ш, хвороба, однак даний пере.1ік поnажпих причинпес nичерпапи:м . 
.Згідно Ji ст. 61 СК України об'сктом праnа спі.1ьrюї су:міспої n.lас

пості подружжя. Ja rшпятком nиключепого з шшільпого обороту~ може 
Gути Gyilh-икc маі1но. 1lo таких оG'єктін ІІр<ша сІІіJІhної сумісної н.шс
ноеті 110 ІІС]1ІІІС, МОЖС Ні)(НОСИТИСh :шро()ітна IIJI<iTa, ІІСНСі~І. СТІ1ІІСН,І(іИ, 

інші ;:rоходи, о;:rержані о;:rним із по.Jружжя. По друге, якшо о;:rни:м із по

дружжя укладено ;:roroвip в інтересах сі:м'ї, то гроші або інше майно (го

норар, nиграш), які бу.1и одержані Ja ци:м;:rогоnором, стакож об'сктом 
праnа спільної сумісної n.1аспості по;:rружжя. 

Відпоnі;:rпо ;:ro статті 63 СК Україпи чолоnік та дружина мають аб
<.:шІютно ршн1 11рана на І-ю.ююнни, користунанн~І 1 ро3ІІЩ1~ІJ(Жанн~І 
маі1ноv1, ~Ікс ншІсжитh їм на 11рані СІІі.ІІhної сумісної н.шсності . .ЗІ·і;rно 
Сі:мейного кодексу України, а саме статті 65 подружжя може розпоря
джатися майно:м, яке є об'єктом права спільної су:місної власності за 

їхньою взає:мною зrо.Jою. 
Крім того, стаття 369 ЦК України, пере;:rбачас отримапня лоди дру

гого J по;:rружжя па укладепня таких догоnоріn, тобто, ;:roгonip, які спря
мовшІі ІШ JЮJІІОJНЩЖСІІШІ СІІіJІЬІІИМ майном. Така -3ю}щ 11с може Gути 

СІІростовш ш. Ло ;tріGІю 110Gутових ;tоІ·оворів трсGа ві;tІюсити }[оювори, 

~кі 3аіюІ--ю;ІhН~ЮТh 110Gутоні Іютрсби особи, а також стосукпhС$.1 ІІрс;~

мста, $.!КИЙ мш-: не ниеоку нартістh. Він~снкюана статти нстанонлює ІІрс-

3УМІІІ(ІЮ 3ІХЩИ О)~НОГО 3 ІНЩруЖЖИ на ук;Іа,Т(СНН$.1 3і.ННаЧСНИХ і[ОІ'ОНЩ11Н 

другим із по;:rружжя. 

При укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє 

Ja лодою іншого J подружжя. Кожен iJ подружжя (чо.1овік або дружи
па) мають право па Jnерпеrшя ;:ro суду з позовом про шпІrашІя ;:rоговору 
недійсним як такого, шо укла;:rешrй ;:rруги11 із подружжя без її (його) 

3І"О)(И, у jН'И:1КУ, ~ІКІІ(О )~аНИЙ ЛОІ'ОНір НИХОЛИТh :ш МСЖі J(piGHOI'O ІІО6у
ТОН01\), Таким чином 11ри укла;шнні лоюнору куІІішІі-ІІро;шжу частки у 

статному капіталі необхідни:м є отри:мання п:исьмової нотаріально по

сві;:rченої заяви чоловіка або дружини. Також потребує окремої уваги 

питаппя, якщо особа знаходиться у фактично шлюбних nідпосипах . 
.Згідно із ч. 1 ст. 74 СК України, у nипа;:rку коли жіпка та чолоnік 

проживають одпісю сі1t'сю, але з будь-яких причин пе перебувають у 
ІШІЮGі УІі Ж <.:оGою aGo у іНІІІОМУ 6y}[h-~IKOV1Y ІІІJІЮGі, маЙно. набуте НИМІ1 
:ш Ча<: Llll.llhHOI\) ЇХ 11]10ЖИНаНН~І, НШІСЖИТh ЇМ на І ІраНІ ClllJihHOЇ СУМІС

НОЇ власності. Окрі:м, якщо інше не встановлено п:исьмови:м договором 

між ними. Частиною J ст. 65 СК України встанов.1ено, колІт один із по
дружжя хоче укласти договір (.Jоговори), який потребує нотаріа.1ьного 
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IIOCHi;L ЧС Н Н}І і (або) іLСрЖа ННі і1 ре єс тра ІІіЇ, у TOVI у Ч ИСJІі J(O І 'О НОрИ HiJ(HOCHO 

ІІіННОІ"О \Шtіна, 3ПЩ<І l\P)TOI'O 3 ІІОJ\РУЖЖ}І \1аЄ бути ІІОіШНа обон\І3КОНО 

ІІИСh\ЮНО. У НИІІа;LІ<у, ИКІІ~О J(OІXmip 110Трс6ує НОТаріШІhНОП) ІІОСНіJ(ЧСН

НЯ і (або) державної реєстрації така згода повинна бути нотаріа.rrьно 

засві.ачена. 
Таки~t чшю~t, ві.ачужеппя частки у статутпо~tу капіта.1і Тоnариства 

с nідчужешrя~t nк.1аду у nиг.lяJ:і грошових коштіn. З ypaxynaшrя~t поло

жень ст. ст. 60, 69 Сімейного кодексу України. ч.ч. 2, 3 ст. 325, ч. 3 ст. 368 
ІlиніJІhНОП) ко;(сксу України частка н статутноVІу каІІітшІі Тонариетна 

OJ(HOI'O 3 ІІОJ\РУЖЖ}І Е ЇХ СІІіJІhНОЮ суміСНОЮ Н.·ІаСНіСТЮ, C<l\1C ТОМУ ЇЇ Ні.іL

ЧуЖеННЯ без зго.аи другого з по.аружжя є підставою .а .. 1я визнання не
J:ійсним J:оговору купів.1і-про.аажу uієї частки віJ:повідно до статті 65 
Сі:v~ейного Ко.аексу України. 

ВОРОНІНА Н. В. 

НапіошLtЬІІИЙ універентет <•О;:J:еська юри;::rичпа ака;:J:е:-.rія», 

;ІОІLеНТ кафе1 Ір11ІlИНЇJІhНОІ'О Іlpd.H<l, Кd.Н;І~І)(<ІТ ЮрИ.·(І1ЧНІ1Х наук 

ЩОДО ПИТАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРАВОВОГО 

РКГУJІІОВЛІІІІЯ ЗЛГЛJІЬІІООІЮВ'ЯЗКОВОГО 

МІіllИЧІІОГО СТРЛ.ХУВ.'\ІІІІЯ В УКРЛ.ЇІІІ 

Питаппя шо.ао па.1ежпого праnаnого регу .. 1юnюшя обоn'язкоnого 
мс,цичtюt·о страхушншя c.:ti.J Ш1:Jttати актуа~tьtшм та таким, шо вотребус 
n.аоскопа.1еrшя -з пастушшх причин. Екоrюиічпа та політична криза не

гапшпо nп .. 1иnас па розnиток страхуnапня в ці1о:\І)~ Крі11 того, n у~юnах 
ТОТШІhНОІ"О :1у6ожіНН}І насс;ІСНН}І, НСVІОЖ.·ІИНОСТі самостіі1но ро3рахуна

ТИОІ :ш ОТрИ\1аННі VІСіІИЧНі ІІОС.·ІУІ'И ІІ()Н\13<ІНО :1 НСО6ХііІНіСТЮ ІІр<ІНОНОІ'О 

регулювання обов'язкового :\tе.аичного страхування, так як основною 

метою вступу лю.аини у страхові правові.аносини є отри:\tання медичної 

.аопомопr і з.аійснення профілактичних заходів при настанні страхо

nому nипа.аку. Рефор~ш, які nідбуnалися та nідбуваються в Україні. пе 

nп .. lшry.lи па систему охоропи норов'я, яка ви:шачас екошнtічпий етап 
наІІІОЇ іІсржани. У 3н\1:1ку 3 ЧИ\1 нию1к .. ш нсобхі;(ністn 3VІіни 11ріоритстін 

3ІІИТаНhОХОрОНИ 3іЮрон'и 1]10\ШЛІН Н УкраЇні. 
Як вtюмо, кожна країна змінює систему охорони з.аоров'я та систе

му фінансування в за.тrежності від основних чинників: розміру бюJ:жету 

країни, мож..1ивих видатків на охорону здоров'я, наявності інфраструк

тури (медичні зак.1ади та їх технічне за бе шечеппя, кваліфікоnані каJ:ри, 

техпо.1огії), етапу захnорюnапості пасе.1еrшя, зага .. 1ьпої системи соuі
шІnноІ·о 3аХИСТУ НаСС~ІСНН}І, lСТОрИЧНИХ ІІСрС.іІУМОН. 
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