
Пояснювальна записка 

до проекту рішення Запорізької обласної ради «Про вихід Запорізької  

обласної ради зі складу учасників ТОВ «База відпочинку «Дружба» 

 

          Відповідно до додатка 5 рішення обласної ради від 09.04.2015 № 31 «Про 

уточнений перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Запорізької області» (зі змінами) до переліку часток у статутних 

капіталах господарських товариств, що є об’єктами спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, належить частка 

(28,17 %) у статутному капіталі ТОВ «База відпочинку «Дружба». 

Ця частка є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст 

Запорізької області, управління якою відповідно до чинного законодавства 

здійснює Запорізька обласна рада. 

Запорізькою обласною радою 09 жовтня 2017 року було прийняте 

рішення № 54 «Про реалізацію повноважень щодо управління часткою у 

статутному капіталі ТОВ «База відпочинку «Дружба». На виконання 

зазначеного рішення, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії 

обласної ради з питань управління об’єктами спільної власності області та 

житлово-комунального господарства, були проведені аудиторська перевірка 

річної фінансової звітності  ТОВ «База відпочинку «Дружба» за 2016 рік та 

незалежна оцінка цілісного майнового комплексу ТОВ «База відпочинку 

«Дружба».   

Постійною комісією обласної ради з питань управління об’єктами 

спільної власності області та житлово-комунального господарства на своєму 

засіданні 17.05.2018 розглянуто питання подальшого управління належною 

Запорізькій обласній раді часткою у статутному капіталі ТОВ «База відпочинку 

«Дружба» та рекомендовано Запорізькій обласній раді прийняти рішення про 

вихід зі складу учасників ТОВ «База відпочинку «Дружба».     

 

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про господарські товариства», ч. 1 

ст. 148 Цивільного кодексу України, ст. 88 Господарського кодексу України  

учасники товариства з обмеженою відповідальністю мають право вийти в 

установленому порядку з товариства. 

Згідно зі ст. 148 Цивільного кодексу України про свій вихід учасник 

товариства з обмеженою відповідальністю має право заявити не пізніше ніж за 

три місяці до виходу, якщо інший строк не встановлений статутом. Учасник, 

який виходить із товариства з обмеженою відповідальністю, має право 

одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному 

капіталі товариства. За домовленістю між учасником та товариством виплата 

вартості частини майна товариства може бути замінена переданням майна в 

натурі. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання 

права користування майном, відповідне майно повертається учасникові без 

виплати винагороди. Порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що 

пропорційна частці учасника у статутному капіталі, а також порядок і строки її 

виплати встановлюються статутом і законом. 
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Відповідно до пунктів 4.5, 4.6 Статуту ТОВ «База відпочинку «Дружба» 

(далі – Статут) учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши 

Товариство про свій вихід не пізніше ніж за один місяць до виходу. Учасник, 

який виходить із Товариства, має право одержати вартість частини майна 

Товариства, пропорційну його частці у статутному капіталі. Виплата 

провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і 

в строк до 12 місяців з виходу. За домовленістю між Учасником та Товариством 

виплата вартості повністю або частини майна може бути замінена переданням 

майна в натурі. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом 

передання права користування майном, відповідне майно повертається 

Учасникові без виплати винагороди. Порядок і спосіб визначення вартості 

частини майна, що пропорційна частці Учасника у статутному капіталі, а також 

порядок і строки її виплати встановлюються законом.      

 

Відповідно до статті 7 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав 

та професійну оціночну діяльність в Україні" оцінка майна є обов'язковою для 

визначення вартості частини майна товариства, що належить до сплати 

учаснику у разі виходу (виключення) учасника зі складу ТОВ, якщо до 

товариства вносилося майно господарських товариств з державною часткою 

(часткою комунального майна).  

Відповідно до Звіту про незалежну оцінку цілісного майнового комплексу 

ТОВ «База відпочинку «Дружба», складеного станом на 01.03.2018,  ринкова 

вартість об’єкта оцінки становить 752 тис. грн., при цьому частка Запорізької 

обласної ради  становить 211 838,00 грн. Тому запропоновано при виході 

Запорізької обласної ради зі складу учасників  товариства вимагати від 

ТОВ «База відпочинку «Дружба» проведення розрахунків із Запорізькою 

обласною радою на підставі дійсної (ринкової) вартості майна товариства та 

отримати вартість частини майна ТОВ «База відпочинку «Дружба», 

пропорційну частці у статутному капіталі товариства, яка складає 28,17 %,  що  

має становити не менш як 211 838,00 грн. відповідно до Звіту про незалежну 

оцінку цілісного майнового комплексу ТОВ «База відпочинку «Дружба» станом 

на 01.03.2018 (вх. від 16.04.2018 № 01-13/0228), проведеного ТОВ 

«Мелітопольське експертно-технічне агентство нерухомого майна». 
 

Крім того, учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка 

прибутку, одержаного товариством у цьому році до моменту його виходу. 

Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з 

товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу (ст. 54 Закону України «Про 

господарські товариства»). 

Відповідно до п. 4.6. Статуту учасник, який вийшов з Товариства, має 

право на належну йому частку прибутку, одержаного Товариством в поточному 

році до моменту його виходу. Майно, передане Учасником Товариству тільки в 

користування, повертається в натуральній формі без винагороди. 
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Враховуючи вищевикладене та з метою вирішення питань, пов’язаних з 

управлінням часткою у статутному капіталі ТОВ «База відпочинку «Дружба», 

що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Запорізької області, на розгляд Запорізької обласної ради запропоновано 

вказаний проект рішення.  

 

 

Голова постійної комісії обласної  

ради з питань управління об’єктами  

спільної власності територіальних громад  

області та житлово-комунального  

господарства                                                                                               Р.В.Бойчук 

 

 

 
 

 


