Департамент забезпечення
ресурсних платежів
Сумської міської ради

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ
«Дія та застосування Закону України
«Про товариства з обмеженою
та додатковою відповідальністю».
Практика корпоративних спорів»
12 квітня 2019 року

м. Суми

Місце проведення: Виставковий центр «Іллінський», м. Суми, вул. Іллінська, 7А
Час
Подія
10:30-11:00

Реєстрація

11:00-12:00 Гримайло Валерія, начальник відділу державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – державний
реєстратор управління «Центр надання адміністративних послуг у м.
Суми» Сумської міської ради:
 порядок та особливості вступу Закону України «Про товариства з
обмеженою та додатковою відповідальністю» в силу;
 приведення установчих документів ТОВ у відповідність до вимог
нового закону. Наслідки невиконання вимог закону;
 вимоги до статуту ТОВ відповідно до оновленого Закону;
 аналіз неузгодженостей законодавства щодо змісту статуту ТОВ.
Які положення доцільно включити до статуту;
 новий порядок підписання протоколів загальних зборів та статуту
ТОВ;
 новий порядок спадкування корпоративних прав. Переваги та
недоліки для учасників ТОВ;
 збільшення і зменшення розміру статутного капіталу ТОВ за
новими правилами;
 новий порядок виходу учасників з ТОВ.
12:00-13:00 Марченко Ігор, адвокат
 Статут Товариства та Корпоративний договір;
 посадові особи Товариства та їх відповідальність;
 загальні збори учасників Товариства.
13:00-13:30

Кава-брейк

13:30-14:00 Анастасія Шевченко, керівник департаменту створення юридичного
контенту інформаційно-правових продуктів ЛІГА:ЗАКОН.
Досвід: кандидат політичних наук, понад 15 років практичної
діяльності у великих українських компаніях на посадах керівника
юридичного
департаменту.
Зараз
займається
створенням
спеціалізованого аналітичного контенту для юристів, а також
проектів по автоматизації роботи юридичних служб підприємств.
Як захистити свій бізнес: контроль за зміною учасників ТОВ (за
новим законом).
 введення до бізнесу інших учасників: як збалансувати інтереси.
 заручники ТОВ: чи можливо вийти з бізнесу власнику
контрольної частки?
 домовитись неможливо виключити: де поставити крапку?
14:00-15:00 Жерьобкіна Євгенія Анатоліївна, суддя Господарського суду
Сумської області
 поняття значного правочину та правочину щодо якого є
заінтересованість. Наслідки порушення порядку укладення
даних право чинів, визнання їх недійсними;
 практика корпоративних спорів учасників ТОВ до зміни
Закону.
Яковенко Василь Володимирович, суддя Господарського суду
Сумської області
 судовий захист прав та інтересів товариств, їх учасників та
інших осіб у сфері корпоративних правовідносин.

Партнери заходу:
Управління «Центр надання адміністративних послуг
у м. Суми» Сумської міської ради
Господарський суд Сумської області

