
Судовий захист 
корпоративних прав
від рейдерства

Олександр Шкелебей,

керуючий партнер ESQUIRES

www.esquires.ua



2

Олександр Шкелебей — засновник та керуючий партнер ESQUIRES (переможець

у номінації «Юридична фірма — відкриття року» Юридичної премії 2017 року

газети «Юридическая практика»).

Олександр Шкелебей очолює практику вирішення спорів ESQUIRES, а також

фокусується на питаннях безпеки бізнесу та нерухомості. Його професійний

досвід — більше 15 років, адвокат — з 2004 року.

Олександр спеціалізується на комплексних складних господарських та

корпоративних спорах, спорах щодо нерухомості та земельних спорах,

стратегічному плануванні, захисті від рейдерства, розробці і впровадженні

системних конструкцій корпоративної безпеки.

Працюючи на керівних посадах Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України (05.2015 —

04.2016), Олександр Шкелебей займався реформуванням системи реєстрації бізнесу і речових прав на нерухоме

майно.

Олександр — співавтор книги «Кримінальне право України/Серія: Складання адвокатських іспитів» та автор низки

публікацій у провідних правничих і ділових виданнях.

Освіта:

•Heriot-Watt University, Edingburgh Business School, сертифікат з бізнес-адміністрування, 2015.

•Академія адвокатури України, диплом спеціаліста у галузі права (з відзнакою), 2004.
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ESQUIRES – це сучасна юридична компанія яка об’єднала фахівців із

багаторічним стажем позитивного розв’язання найскладніших правових

задач у практиках вирішення спорів інвестицій і управління капіталом

корпоративного і податкового права та захисту бізнесу від кримінально-

правових ризиків

Вирішення 

спорів

Корпоративне

право податки

Банківське та

фінансове 

право ринки 

капіталу

Захист бізнесу

кримінальне

право
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ПІРАМІДА НАВЧАННЯ

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
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Пан Іваненко та пан Ващенко учасники ТОВ «БАРВІНОК». Кожен з учасників володіє часткою у

розмірі 50%.

10.01.2018 року державним реєстратором на підставі протоколу Загальних зборів учасників ТОВ

«БАРВІНОК» здійснюється державна реєстрація змін відомостей про юридичну особу – зміна

директора. Новим директором ТОВ «БАРВІНОК» стає близький друг пана Ващенка.

У протоколі Загальних зборів зазначено, що на зборах присутні обидва учасника ТОВ «БАРВІНОК».

Сам протокол підписаний головою та секретарем Загальних зборів, які є сторонніми особами та

мешканцями тимчасово окупованих територій.

Новий директор відчужує цінне майно ТОВ «БАРВІНОК» та створює зобов’язання для ТОВ.

Пан Іваненко стверджує, що він не брав участі у Загальних зборах учасників та не голосував про зміну

директора.

Запропонуйте алгоритм дій, які необхідно вчинити пану Іваненко для відновлення попереднього

становища.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
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ОРІЄНТОВНИЙ АЛГОРИТМ ДІЙ

1. Збір інформації

2. Ознайомлення з протоколом та іншими документами, які надавалися 

державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій

3. Перевірка документів на відповідність законодавству

4. Оскарження реєстраційної дії

5. Ініціювання кримінального провадження
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ЩО СЛІД РОЗУМІТИ ПІД «РЕЙДЕРСТВОМ»?
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ВИДИ РЕЙДЕРСЬКИХ СХЕМ

Білі схеми

Скуповування акцій

Скуповування боргів

Намагання погіршити 

економічний стан

Використання 

підроблених документів

Використання подвійного 

реєстру

Проведення незаконних 

загальних зборів

Підкуп суддів

Сірі схеми

Змова з держорганами

Силове захоплення

Чорні схеми
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НАСЛІДКИ РЕЙДЕРСТВА

Зниження інвестиційної 

привабливості України

Погіршення підприємницького

клімату

Позбавлення права

власності

Втрата великої кількості

робочих місць

Дестабілізація роботи

підприємства

Негативний вплив на

міжнародний імідж країни
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РЕЙДЕРСЬКІ СХЕМИ

Підроблення 

документів

Викрадення 

електронного 

ключа 

реєстратора

Придбання 

боргів 

компанії

Підкуп 

директора чи 

менеджменту 

підприємства

Підкуп 

реєстратора 

або нотаріуса 
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ЗАХИСТ БІЗНЕСУ ВІД РЕЙДЕРСТВА

ПРЕВЕНТИВНІ ДІЇ

Контроль зміни

складу акціонерів

Попередження 

накопичення боргів

Аудит ризиків Уникнення конфліктів

всередині підприємства



ЗАХИСТ БІЗНЕСУ ВІД РЕЙДЕРСТВА

ПРОТИДІЯ РЕЙДЕРСЬКОМУ ЗАХОПЛЕННЮ, ЯКЕ ВІДБУЛОСЯ

Захист у 
судовому 
порядку

Звернення до 
правоохоронних 

органів
Фізична 
охорона 
майна

Звернення до 
спеціальних 

органів



ЗАХИСТ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ

Забезпечення 

позову

спори, що виникають з 

корпоративних відносин; спори щодо 

оскарження актів (рішень) суб’єктів 

господарювання та їх органів тощо

ст.20 ГПК

накладенням арешту на 

майно/грошові кошти; заборона 

вчиняти певні дії тощо

ст.137 ГПК

спори із суб’єктом владних 

повноважень щодо оскарження його 

рішень, дій чи бездіяльності тощо

ст.19 КАС

зупинення дії індивідуального акта; 

заборона відповідачу вчиняти певні 

дії тощо

ст.151 КАС

Забезпечення

позову

Юрисдикція

Господарський процес

Юрисдикція

Адміністративний процес



ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

ППВГСУ «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову від

26 грудня 2011 року №16:

«3. Умовою застосування заходів до забезпечення позову за вимогами майнового характеру є

достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо),

яке є у відповідача на момент пред'явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за

кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення».

ППВГСУ «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних

правовідносин» від 25.02.2016 №4:

«6.8. Під час вирішення питання про вжиття заходів щодо забезпечення позову господарським

судам слід враховувати, що таким заходами не повинні блокуватися господарська діяльність

юридичної особи, порушуватися права осіб, що не є учасниками судового процесу,

застосовуватися обмеження, не пов'язані з предметом спору. Зокрема, не допускається винесення

ухвал про накладення арешту на все майно підприємства».



Постанова ВСУ від 12 липня 2017 року (справа №910/31610/15):

«сам факт визнання судом недійсним рішення загальних зборів учасників товариства не може

слугувати єдиною підставою для висновку про недійсність договору. Проте такий договір може

бути визнано недійсним із зазначених підстав у тому разі, якщо буде встановлено, що сама третя

особа, контрагент юридичної особи за договором, діяла недобросовісно і нерозумно».

Постанова ВГСУ від 26 вересня 2017 року (справа №922/396/17):

«Суди попередніх інстанцій встановивши, що у зв'язку з підробленням підпису позивача на

оспорюваних заяві та договорі купівлі-продажу було відсутнє волевиявлення ОСОБА_4 на

відступлення частки у статутному капіталі та укладення договору на відчуження частки у

статутному капіталі, дійшли висновку про те, що договір купівлі-продажу частки в статутному

капіталі та заява про відступлення (безоплатну передачу) ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 частки

у статутному капіталі суперечать приписам ч. 3 ст. 203 ЦК». Наслідок: визнано недійсними

рішення загальних зборів, договір купівлі-продажу частки в статусному капіталі, скасовано державну

реєстрацію.



Постанова ВСУ від 1 липня 2015 року (справа № 3-327гс15):

«таким чином, суди першої та апеляційної інстанцій дійшли обґрунтованого висновку про визнання

недійсними зазначених договорів, оскільки укладення директором товариства з ТОВ «Агроком» цих

договорів свідчить про порушення корпоративних прав позивача щодо управління справами

товариства, розподілу прибутку товариства (з одержанням своєї частки) від господарської

діяльності товариства та погіршення майнового стану підприємства, що впливає на права

позивача як учасника, з часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 70%».

Рішення КСУ від 1 грудня 2004 року:

«акціонер може захищати свої права та охоронювані законом інтереси шляхом звернення до суду у

випадку їх порушення, оспорювання чи невизнання самим акціонерним товариством, учасником

якого він є, органами чи іншими акціонерами цього товариства».

«Законодавство України (статті 110, 112, 113 Цивільного процесуального кодексу

України, стаття 28 Господарського процесуального кодексу України та інші) не виключає й

можливості звернення акціонера до суду за захистом охоронюваних законом інтересів акціонерного

товариства, учасником якого він є, але за належно оформленим уповноваженням цього

товариства або якщо таке право надається йому статутом останнього».



ЗВЕРНЕННЯ ДО СПЕЦІАЛЬНИХ ОРГАНІВ

Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної 

реєстрації

Розглядає скарги на рішення, дії або бездіяльність державного

реєстратора, суб’єкта державної реєстрації відповідно до

Законів України “Про державну реєстрацію речових прав на

нерухоме майно та їх обтяжень” та “Про державну реєстрацію

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських

формувань”

Рада бізнес-омбудсмена

Створена з метою забезпечення прозорості діяльності органів

державної влади, сприяння зниженню рівня корупції та запобігання

недобросовісній (нечесній) поведінці стосовно суб’єктів

підприємництва в Україні
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Наші контакти

(044) 337 70 07

all@esquires.ua, info@esquires.ua

Київ, вул. Глибочицька, 40-Х

http://esquires.ua

Дякую за увагу!


