
3.1.1. У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати 

вимогу про скликання Загальних зборів Учасників, учасники не отримали повідомлення про 

скликання Загальних зборів Учасників, особи які ініціювали їх проведення, можуть скликати 

Загальних зборів Учасників самостійно. У такому випадку обов’язки щодо скликання та 

підготовки проведення Загальних зборів Учасників, покладаються на учасників Товариства, які 

ініціювали Загальних зборів Учасників.  

3.1.2. Загальні зборів Учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без 

дотримання вимог, встановлених цим Законом та Статутом Товариства щодо порядку скликання 

Загальних зборів Учасників та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборів Учасників взяли 

участь всі учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.  

3.1.3. Загальні збори Учасників скликаються Директором.  

3.1.4. Директор скликає Загальні збори Учасників шляхом повідомлення про це 

кожному учаснику Товариства. 

Директор зобов’язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 10 днів до 

запланованої дати проведення Загальних зборів Учасників. 

Повідомлення може бути здійснено у телефонному режимі, шляхом надіслання 

повідомлення засобами електронного зв’язку, поштовим відправленням з описом вкладення або 

іншим способом прийнятним для надання необхідної інформації. 

Повідомлення про загальні збори учасників повинно містити дату, час, місце проведення, 

порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту 

Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін. 

Директор приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного 

Загальних зборів Учасників. 

Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше 

відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов’язковому включенню до порядку 

денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично 

включеним до порядку денного загальних зборів учасників. 

Після повідомлення учасників забороняється внесення змін до порядку денного 

Загальних зборів Учасників, крім включення інших нових питань, які вносяться до порядку 

денного за згодою всіх учасників.   

Директор зобов’язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку 

денного не менше ніж за 1 день до запланованої дати загальних зборів учасників,. 

3.1.5. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників 

Товариства.  

Директор зобов’язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з 

документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних 

зборів Учасників. Директор забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами 

та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час. 

3.2. Проведення Загальних зборів Учасників. 

3.2.1. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому Законом 

України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та Статутом 

Товариства.  

3.2.2. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборів Учасників особисто або 

через своїх представників. 

Загальних зборів Учасників передбачають спільну присутність учасників Товариства в 

одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі 

відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників Загальних зборів Учасників 

одночасно. 


