
Договір 

про приєднання товариства з обмеженою відповідальністю до товариства з обмеженою 

відповідальністю 

 

м. _______                                                       «_____» _____________ 202_р. 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «___________» в особі директора __________, 

що діє на підставі Статуту, іменовано надалі «Товариство-1», з одного боку, та Товариство 

з обмеженою відповідальністю «___________» в особі директора __________, що діє на 

підставі Статуту, іменовано надалі «Товариство-2», з іншого боку, іменовані надалі 

«Сторони », уклали цей договір, надалі« договір », про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. З метою досягнення найбільш ефективних результатів діяльності, підвищення 

конкурентоспроможності та прибутку, Сторони домовились здійснити реорганізацію у 

вигляді приєднання Товариства-1 до Товариства-2. Реорганізація буде здійснюватися 

шляхом передачі майна, всіх прав і обов'язків, які будуть існувати у Товариства-2 на момент 

затвердження передавального акту, від Товариства-2 до Товариства-1 згідно з 

передавальним актом, який затверджується загальними зборами учасників Товариства-2, що 

приєднується до Товариства-1. 

1.2. На виконання цього договору Сторони спільно здійснюють всі дії і процедури, необхідні 

для здійснення реорганізації у формі приєднання. 

1.3. Сторони реорганізуються шляхом приєднання Товариства-2 на підставі рішення 

загальних зборів його учасників (протокол № __________ від «_____» _______________202_ 

року) до Товариства-1 на підставі рішення загальних зборів учасників останнього (протокол 

№ __________ від «_____» _______________202_ року). 

1.4. Відповідно до чинного законодавства України Товариство-1 буде вважатися 

реорганізованим з моменту внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення діяльності 

товариства, що приєднується. 

 

2. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН 

2.1. Товариство-1 зобов'язується: 

2.1.1. Прийняти на себе керівництво процедурою приєднання; 

2.1.2. Забезпечити підготовку проектів необхідних для проведення реорганізації документів; 



2.1.3. Без зволікання передавати на розгляд компетентним органам, Товариству-2 документи 

та інформацію, необхідні для виконання цього договору. 

2.1.4. Надати консультаційну та іншу допомогу Товариству-2 у підготовці передавального 

акту та підготовці документів для державної реєстрації припинення діяльності Товариства-2. 

2.1.5. Прийняти на себе всі необхідні фінансові витрати, пов'язані з проведенням 

реорганізації. 

2.1.6. Забезпечити проведення реєстрації необхідних змін і доповнень в статуті 

Товариства-1, пов'язаних з проведенням реорганізації. 

2.2. Товариство-2 зобов'язується: 

2.2.1. На вимогу компетентних органів Товариства-1 без зволікання надавати Товариству-1, 

а також його уповноваженим представникам, будь-які необхідні для проведення реорганізації 

документи і інформацію, навіть в разі, якщо вони становлять комерційну таємницю 

Товариства-2. 

2.2.2. Без зволікання визначити своїх кредиторів і дебіторів, а також розміри кредиторської та 

дебіторської заборгованості (в тому числі перед бюджетом). У встановлений законом термін 

письмово повідомити про прийняте рішення, про реорганізацію Товариства-2 всіх відомих 

йому кредиторів Товариства-2 і опублікувати в газетах «Урядовий кур’єр» та «Голос 

України» повідомлення про прийняте рішення про проведення реорганізації. 

2.2.3. Не пізніше __________ робочих днів з дати підписання цього договору підготувати і 

затвердити передавальний акт. 

2.2.4. Не допускати здійснення угод (правочинів) до проведення спільних загальних зборів 

учасників (згідно п.3.4. цього договору) на суму понад __________ гривень без письмової 

згоди Товариства-1, якщо такі угоди (правочини) не спрямовані на збільшення капіталу або 

майна Товариства-1 та/або Товариства-2. 

3. СТАДІЇ ПРОЦЕДУРИ ПРИЄДНАННЯ 

3.1. Учасники Товариства-1 виносять на рішення загальних зборів учасників Товариства-1 

питання про реорганізацію шляхом приєднання Товариства-2 до Товариства-1 та про 

затвердження договору про приєднання. 

3.2. Учасники Товариства-2 виносять на рішення загальних зборів учасників Товариства-2, 

питання про реорганізацію шляхом приєднання Товариства-2 до Товариства-1, про 

затвердження договору про приєднання і передавального акту. 

3.3. Не пізніше __________ робочих днів після прийняття рішення про приєднання Сторони 

направляють письмові повідомлення про це своїм кредиторам. 

 



3.4. Не пізніше ніж через __________ робочих днів після прийн 


