
Урок № 14 

Дата: 09.11.2020 

Тема: Юридичні наслідки припинення підприємницької діяльності  громадян і 

юридичних осіб 

Мета: охарактеризувати юридичні наслідки припинення підприємницької діяльності  

громадян і юридичних осіб; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, 

мислення; виховувати повагу до  спеціальності та правову культуру 

Хід уроку:  

Порядок припинення юридичної особи 

    Юридична особа може припиняти свою діяльність у результаті передання всього свого 

майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, 

приєднання, поділу) або внаслідок ліквідації. 

        Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України (далі - Кодекс) учасники юридичної 

особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані 

протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що 

здійснює державну реєстрацію. 

     Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не 

може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про 

рішення щодо припинення юридичної особи. 

      Відповідно до ч. 10 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі- Закон) для державної 

реєстрації рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або 

відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - відповідним 

державним органом, подаються такі документи: 

1)   примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної 

особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - 

рішення відповідного державного органу, про припинення юридичної особи; 

2)   примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено 

персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або 

ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про 

серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право 

здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх 

вимог, - у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або 

відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - у рішенні 

відповідного державного органу, про припинення юридичної особи. 

        Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на 

підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками юридичної 

особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - 

рішення відповідних державних органів, або судового рішення про припинення юридичної 

особи, не пов’язаного з її банкрутством, після закінчення процедури припинення, але не 

раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, подаються такі документи (ч. 13 

ст. 17 Закону): 

1)   заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації; 



2)   довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону 

підлягають довгостроковому зберіганню. 

 

 

 Питання для самоперевірки:  

1.  У яких випадках юридична особа може припиняти свою діяльність? 

2. Які документи подаються у відповідні органи про припинення юридичної особи? 

Домашнє завдання: дати відповідь на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми  

Рекомендована література: Корнєєв Ю.В. «Підприємницьке право», К. : Центр навчальної 

літератури (ЦУЛ), 2019; Іванова Є. П. «Підприємницьке право», К. : Центр навчальної 

літератури (ЦУЛ), 2019; Підприємницьке право: Підручник /Старцев О. В. та ін.-К.: Либідь, 

2016. 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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