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УA – Угода про асоціацію
ABGB – австрійський Allgemeines Bürgerliches Gezetzbuch (Загальний цивільний
кодекс)
АТ – Акціонерне товариство
BGB – німецький Bürgerliches Gesetzbuch (цивільний кодекс)
Директива про Злиття - Директива 2011/35/ЄС (колишня Третя Директива)
про злиття публічних компаній з обмеженою відповідаотністю
Директива про Капітал – Друга Директива 2012/30/ЄС Європейського
Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 про координацію гарантій, які вимагаються
державами-членами від компаній відповідно до ст. 54 другого абзацу Договору
про функціонування Європейського Союзу, для того, щоб отримати
еквівалентність захисту інтересів учасників та третіх осіб при створенні
акціонерного товариства, збереженні та зміні його капіталу
Директива про Поглинання – Директива 2004/25/ЄС Європейського Парламенту
та Ради від 21 квітня 2004 про пропозиції поглинання
ДПА – Директива про Права Акціонерів (Директива 2007/36/ЄC Європейського
парламенту та Ради від 11 липня 2007 року про виконання окремих прав
акціонерів в лістингових компаніях)
ДЧ – Держава-член
ГВР – Група Високого Рівня Експертів з Права Компаній
ГК – Господарський кодекс України
ГПК – Господарський процесуальний кодекс України
Група SLIM – Група Спрощення Законодавства з Ініціативи Внутрішнього Ринку
Європейської Комісії
ГСНП – Галузеві Стандарти Наближення Права
ЄС – Європейський Cоюз
ЗЗ – Загальні збори
ЗЗА – Загальні збори акціонерів
ЗпАТ – Закон про акціонерні товариства
МСА – Міжнародні Стандарти Аудиту
НКЦПФР – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ОЕСР – Організація Економічного Співробітництва і Розвитку
ПАУ – Палата Аудиторів України
ПзЗ – Правочин з заінтересованістю
ПК-ДПА (пропозиція Комісії щодо ДПА) – Пропозиція директиви, що вносить зміни
до ДПА (2014/0121(COD)), від 10 квітня 2014 року
ПКУ - Принципи корпоративного управління, затверджені постановою НКЦПФР від
22 липня 2014 року (оновлена версія 2003 року)
РЗЗ – Річні загальні збори
ТзОВ – Товариство з обмеженою відповідальністю
ТзДВ – Товариство з додатковою відповідальністю
ТКП-ДПА (компроміс Президії щодо ДПА) – Текст компромісу Президії
(2014/0121(COD) - st-13758/14-INIT) від 10 листопада 2014 року
УПС – Угода про Партнерство та Співробітництво
CПІ - Cуб'єкти Публічного Інтересу
ToR – Довідкові умови
ЦК – Цивільний кодекс України
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1. РЕЗЮМЕ
Це дослідження підготовлене на прохання пана Ензо Даміані і виконане паном
Аркадіушем Радваном (Керівником Групи), пані Аллою Надзьон і пані Вікторією Здірук.
Метою цього дослідження є аналіз українського законодавства і практики в галузі
права, що регулює заснування і діяльність компаній, корпоративне управління,
бухгалтерський облік і аудит, та вивчення його поточного рівня відповідності до вимог
та стандартів права ЄС. Дослідження також містить актуалізовану інформацію про
основні зміни, які відбулися в аналізованих сферах в 2014 році.
Розвиток законодавства - це явище, яке рідко відбувається лінійно. Часи швидких змін
чергуються з часами застою, реформи супроводжуються періoдами їх засвоєння.
Українське право не відхиляється від цієї моделі. За останні майже 25 років кілька
моментів ознаменували віхи в цьому процесі. Цими моментами в часі були: 1991 рік –
прийняття Закону «Про господарські товариства», 2004 рік - прийняття Цивільного та
Господарського кодексів і 2008 рік - народження нового Закону «Про акціонерні
товариства». Новий імпульс для реформування законодавства став актуальним і
політично можливим саме тепер: адже відповідно до Угоди про асоціацію між
Європейським Союзом та Україною, що була підписана в 2014 році, Україна
зобов’язалась привести своє законодавство у відповідність до вимог права ЄС. Це
дослідження відсилає до тієї частини Угоди про Асоціацію, яка стосується
законодавства про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління,
бухгалтерський облік та аудит. Загальною метою цього Звіту є покращення бізнесклімату в Україні за допомогою наближення її законодавства про компанії,
корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит до стандартів і практик ЄС. У
Звіті представлена оцінка поточного рівня наближення аналізованого законодавства
України до Acquis ЄС, а також надані рекомендації для його подальшої гармонізації. Крім
того, в дослідженні звертається увага на досвід деяких європейських країн і США, та
робляться відповідні висновки з їх реформ корпоративного права.
Загалом, Україна досягла хорошого рівня відповідності її законодавства про компанії,
корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит Acquis. Тим не менш, Звіт
підтвердив наявність дуалістичного регулювання приватноправових відносин в Україні,
яке проявляється в паралельному функціонуванні законодавчих актів, заснованих на
застарілих концепціях радянських часів (Господарський кодекс України), і відносно
нового законодавства, базованого на європейських стандартах (Закон «Про
акціонерні товариства» та Цивільний кодекс України). Потрібно сказати, що у деяких
аспектах українське право навіть перевершило європейські стандарти. Так,
наприклад, правове регулювання угод із заінтресованістю – Україна імплементувала
відповідні норми вже давно, в той час, як частиною законодавчого порядку денного ЄС
вони стають лише зараз. Незважаючи на цю в цілому позитивну оцінку, ряд
законодавчих невідповідностей продовжує існувати, зокрема стосовно Директиви про
поглинання, Директиви про права акціонерів, Директив про злиття та поділи, Директиви
про капітал, Директиви щодо транскордонного злиття публічної компанії з обмеженою
відповідальністю. Крім того, видається, що модернізація українського законодавства
про компанії є селективним процесом – в той час, як закон про акціонерні товариства
містить багато сучасних рис, законодавство про товариства з обмеженою
відповідальністю залишається нерозвиненим і не дозволяє адекватно вирішувати всі
важливі питання малого та середньогo бізнесу.
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Наші основні висновки стосовно вищевказаних цілей містять рекомендації щодо
скасування застарілого Господарського кодексу та збіжних правових норм інших актів
(Закону «Про господарські товариства», Цивільного кодексу, Закону «Про акціонерні
товариства») для того, щоб забезпечити інвесторам і акціонерам в Україні правову
визначеність. Нормативно-правова база для товариств з обмеженою відповідальністю
повинна бути оновлена шляхом прийняття окремого нового закону, що повинен
підвищити рівень захисту міноритарних учасників, і в той же час залишити досить
місця для гнучких механізмів, так необхідних в малих і середніх товариствах. Також
рекомендується прийняти новий закон у сфері корпоративних трансформацій (злиття,
поділу, виділу, перетворення).
Повинен бути введений окремий режим для лістингових і нелістингових АТ, а єдиним
критерієм поділу акціонерних товариств на публічні та приватні повинно бути публічне
розміщення акцій (а не кількість акціонерів). Крім того, Директива про права акціонерів
повинна бути імплементована по відношенню до лістингових товариств.
Законодавство про поглинання повинно бути реформоване (шляхом впровадження
мехінізмів «squeeze-out» (сквіз-аут) і «sell-out» (сел-аут), зниження порогу для
обов'язкової пропозиції викупу акцій при поглинанні, введення принципу прориву,
підвищення гарантій визначення справедливої ціни і обов'язків правління), переважне
право на придбання акцій нової емісії повинно бути обов'язковим для всіх АТ і
предбачатися в законі (ex lege). Термінологія Закону «Про акціонерні товариства»,
кворум для проведення ЗЗ в АТ, список подій, з якими пов’язане застосування прав
оцінки (appraisal rights) повинні бути переглянуті. До звітності повинна додаватись
декларація про дотримання публічним товариством Кодексу корпоративного
управління на основі принципу «дотримуйся або пояснюй», як частина розкриття
інформації товариством. Потрібно дозволити похідні позови і розглянути можливість
арбітражного розгляду корпоративних спорів.
Проект в першу чергу охопив огляд чинного законодавства України у сфері
законодавства про заснування і діяльність компаній, корпоративне управління,
бухгалтерський облік і аудит. Огляд проведений у формі порівняльних таблиць, де
кожна стаття аналізується на відповідність вимогам права ЄС. Там, де це можливо,
брались до уваги також проекти правових актів ЄС, щоб випередити чи передбачити
рекомендації на майбутнє, і таким чином «полегшити стрибок», і запозичити більш
ранній досвід законодавства ЄС держав-членів. Так, запропоновані рішення та
рекомендації для України містять також посилання на іноземне законодавcтво.
Грунтуючись на результатах цього дослідження, була створена описова частина
аналізу. Описова частина охоплює також довідкову інформацію про історію і розвиток
українського права, соціально-економічні умови, в яких воно функціонує. Це важливо
для теоретичної частини, де аналізуються різні підходи до правової реформи і
законодавчих стратегій. Ця частина має важливе значення, адже вона забезпечує
аналітичну основу, пояснюючи вибір, зроблений у зв'язку з пропонованими рішеннями.
Самодостатня модель корпоративного права була обрана і адаптована до
українських правових та інституційних реалій, структури власності та правової
спадщини. Результатом дослідження є всебічний огляд українського законодавства
про компанії, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит із зазначенням
внутрішньосистемних (intra-systemic) і зовнішніх (vis-à-vis Acquis ЄС) невідповідностей,
а також надання рекомендацій щодо подальших реформ. Враховуючи складність
галузей, охоплених дослідженням, деякі області потребуватимуть подальшого
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опрацювання. Ці області охоплюють, зокрема: (i) реформу права, що регулює
поглинання, (ii) реформу закону про товариства з обмеженою відповідальністю,
фокусуючись на малому, сімейному бізнесі та правонаступництві в товариствах, (iii)
реформу захисту інвесторів в лістингових товариствах, зокрема в транскордонному
аспекті, (iv) використання альтернативних механізмів вирішення спорів в
господарському праві, зокрема арбітражу корпоративних спорів. Таким чином, на
додачу до запропонованих готових до імплементації рішень, це дослідження прагне
також надати дорожню карту для подальших дій. Було б доцільно проводити подальші
дослідження, семінари та інші заходи у вищезгаданих галузях. Рекомендації
охоплюють також створення форуму чи експертної групи, яка об’єднала би місцевих
та іноземних експертів для створення модельних законів та інших рекомендаційних
актів, які, опираючись на авторитет залучених експертів та підтримку Європейського
Союзу, могли б бути присвоєні адресатами цих актів і добровільно імплементовані як
закони чи стандарти в Україні або інших країнах з перехідною економікою.
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2. ТЛО ТА ГЕОПОЛІТИЧНА ОБСТАНОВКА
2.1.

КОРОТКИЙ ІСТРИЧНИЙ ОГЛЯД: УКРАЇНА
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

НА

ШЛЯХУ

ДО

З проголошенням суверенітету і незалежності на початку 1990-х років система права
України почала період інтенсивного розвитку. Звичайно, вона формувалася відповідно
до певних історичних, геополітичних та економічних умов («шлях залежності» - path
dependenсе). Слід врахувати, що протягом всієї своєї історії Україна впродовж століть
існувала як незалежна держава (Київська Русь), потім була роздроблена на окремі
частини, входила до територій різних держав, зокрема Великого Князівства Литовського і
Речі Посполитої, а пізніше до Російської та Австро-Угорської імперій, і в кінцевому
підсумку - Радянського Союзу.
Розпад Радянського Союзу призвів до нового етапу в розвитку українського права.
Попередня соціалістична модель з державною власністю і колективним управлінням
економікою була відкинута, і розпочався складний процес економічних, правових і
політичних реформ. У 1992 році почалися процеси приватизації та роздержавлення, і
Україна прийняла перші акти національного законодавства у сфері заснування та
діяльності компаній, на основі яких проводилося подальше реформування економічної
системи і були закладені основи для ринкової економіки.
Незважаючи на те, що Україну часто називають "прикордонною країною”, яка зазнає
одночасно кількох впливів (а саме європейського, російського та передньоазійського),
ще від моменту здобуття своєї незалежності в 1991 році Україна прагнула поглибити свої
економічні та політичні зв'язки з Європейським Союзом (далі - ЄС) і регулярно
висловлювала бажання отримати членство в цій міжнародній організації. Зрозуміло, що
наближення українського законодавства до Acquis Communautaire ЄС є однією з
основних передумов для встановлення більш тісних відносин з Європейським
співтовариством.
Варто відзначити, що потреба і необхідність гармонізації українського законодавства з
європейськими стандартами були проголошені ще на початку реконструкції
Української держави. Так, Україна підписала Угоду про партнерство та співробітництво
(далі - УПС) з ЄС у 1994 році, яка, зокрема, сприяла розвитку торгівлі, інвестицій і
гармонійних економічних відносин між сторонами, заклала основи для взаємовигідного
та плідного співробітництва, а також підтримувала українські зусилля, спрямовані на
завершення трансформації в ринкову економіку. У свою чергу, Угода про Асоціацію
між Європейським Союзом і його державами-членами, з однієї сторони, та Україною, з
іншої (далі - "Угода про Асоціацію"), оновила спільні інституційні рамки Україна-ЄС і
зміцнила економічну інтеграцію між ЄС та Україною. Вона охоплює, в тому числі, і
зближення ЄС та України на ґрунті спільних цінностей, створення уніфікованого
правового середовища для ринкових відносин і посилення економічного співробітництва
шляхом створення глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі.
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Особливий
інтерес
приділяється
наближенню
законодавства
про
компанії,
корпоративне управління, аудит та бухгалтерський облік, що становить основу для
заохочення бізнес-спільноти держав-членів ЄС активно працювати в Україні. Їх
присутність має сприяти економічному розвитку України і залученню іноземних
інвестицій в її економіку. Таким чином, узгодження права з acquis communautaire
об'єктивно прискорює інтеграцію з Європейським Союзом, і саме тому є ключовим
пріоритетом для України.
Слід визнати, що система законодавства України є складною і нестійкою; деякі
законодавчі положення часто не відповідають одні одним, а в деяких випадках і
суперечать. Подальший розвиток української господарської законодавчої бази має
грунтуватися на обширному систематичному аналізі законів України, вивченні іноземних
механізмів регулювання корпоративних відносин та ретельному аналізі недоліків і
переваг вже існуючих механізмів.

2.2.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НА ПІДСТАВІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ ЄС
ТА УКРАЇНОЮ 2014 РОКУ В ГАЛУЗІ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО
КОМПАНІЇ І КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

"Біла книга з питань підготовки асоційованих країн Центральної та Східної Європи до
інтеграції у внутрішній ринок Союзу" Європейської Комісії заохочує асоційовані країни
прийняти внутрішнє ринкове законодавство і створити структури для підтримки процесу
економічних реформ1. У той же час, Копенгагські критерії ЄС (критерії вступу)
вимагають від нової держави-члена підтримання політичної стабільності (в тому числі,
інституцій гарантування демократії та верховенства права), економічної ефективності
(наявності функціонуючої ринкової економіки і здатності справлятися з тиском
конкуренції і ринковими силами в рамках Союзу) і прийняття Acquis співтовариства 2.
Україна як пріоритетна країна-партнер в рамках Європейської політики сусідства (ЄПС)
та Східного партнерства початково базувала свої відносини з ЄС на раніше згаданій
УПС, яка передбачала поступову економічну інтеграцію та поглиблення політичного
об'єднання. З часом, коли відносини і зв'язки між ЄС та Україною стали тіснішими та
глибшими, були запущені переговори щодо укладення нової угоди про асоціацію між
Україною та ЄС. Переговори і підготовка положень угоди тривали з 2007 по 2012 роки. В
2009 році Україна та ЄС затвердили «Порядок денний асоціації Україна-ЄС», метою
якого була підготовка та сприяння набуттю чинності Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС. В результаті, 27 червня 2014 року була підписана Угода про Асоціацію3. Вона
заступила УПС і передбачає юридичне зобов'язання України наблизити свою правову
систему до Acquis Communautaire Європейського Союзу. Крім того, Угода про
Асоціацію містить ряд обов'язкових дедлайнів для приведення українського
законодавства у відповідність до вимог законодавства ЄС.
COM (95)163 final, Боюссель 3 травня 1995
Прес-реліз ЄС від 22 червня 1993 р. (DOC/93/3)
3
Політична частина Угоди про Асоціацію була підписана 21 березня 2014 року
1
2
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Відповідно до статті 387 Глави 13 Розділу V Угоди про Асоціацію, Сторони, визнаючи
важливість комплексного застосування ефективних правил та методики у сферах
законодавства щодо заснування та діяльності компаній, корпоративного управління, а
також щодо бухгалтерського обліку та аудиту, з метою створення повноцінно
функціонуючої ринкової економіки та задля стимулювання торгівлі, домовилися
співробітничати щодо:
(a) захисту прав акціонерів, кредиторів та інших заінтересованих сторін відповідно
до вимог ЄС у цій сфері;
(b) впровадження на національному рівні відповідних міжнародних стандартів та
поступового наближення до права ЄС у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;
(c) подальшого розвитку політики корпоративного управління відповідно до
міжнародних стандартів, а також поступового наближення до правил та рекомендацій
ЄС у цій сфері.
Таким чином, відповідно до додатків XXXIV, XXXV і XXXVI Угоди про Асоціацію, Україна
зобов'язується поступово наблизити своє законодавство до відповідного законодавства
ЄС у сфері права компаній, корпоративного управління, бухгалтерського обліку та
аудиту у визначені строки, які показані в наведеній нижче таблиці:
Законодавство ЄС

Графік

Перша Директива Ради № 68/151/ЄЕС від
09.03.1968 року із змінами і доповненнями,
внесеними Директивою № 2003/58, про
координацію захисних заходів, які задля захисту
інтересів членів та інших сторін вимагаються
державами-членами від компаній з рамках
трактування пункту 2 статті 58 Договору про
заснування ЄС, з метою забезпечення
еквівалентності таких захисних заходів на
території всього Співтовариства

Положення Директиви мають бути
впроваджені протягом 2 років з дати
набрання чинності Угодою про
Асоціацію4

Друга Директива Ради № 77/91/ЄЕС від
13.12.1976 року, із змінами та доповненнями,
внесеними директивами № 92/101/ЄЕС та №
2006/68/ЄС,
про
координацію
захисних
заходів, які задля захисту інтересів членів та
інших
сторін
вимагаються
державамичленами від компаній з рамках трактування
пункту 2 статті 58 Договору про заснування ЄС,
щодо формування публічних компаній з

Положення Директиви мають бути
впроваджені протягом 2 років з дати
набрання чинності Угодою про
Асоціацію

Угода про Асоціацію набуде чинності після її ратифікації всіма державами -членами
ЄС. Тимчасове застосування з 1 листопада 2014 року окремих Глав Угоди із Розділів III, V, VI і VII та відповідних
Додатків і Протоколів не охоплює Глави 13, Розділу V Угоди про Асоціацію.
4
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обмеженою
відповідальністю
та
щодо
управління та змін (перерозподілу) їхнього
капіталу, з метою забезпечення еквівалентності
цих захисних заходів
Третя Директива Ради № 78/855/ЄЕС від
09.10.1978 року, що базується на статті 54(3)(g)
Договору про заснування ЄС щодо злиття
публічних
компаній
з
обмеженою
відповідальністю, із змінами та доповненнями,
внесеними Директивою № 2007/63/ЄС

Положення Директиви мають бути
впроваджені протягом 3 років з дати
набрання чинності Угодою про
Асоціацію

Шоста Директива Ради № 82/891/ЄЕС від
17.12.1982 року, що базується на статті 54(3)(g)
Договору про заснування ЄС щодо поділу
публічних
компаній
з
обмеженою
відповідальністю, із змінами та доповненнями,
внесеними Директивою № 2007/63/ЄС

Положення Директиви мають бути
впроваджені протягом 3 років з дати
набрання чинності Угодою про
Асоціацію

Директива № 89/666/ЄEС Про вимоги щодо
розкриття інформації про філії, відкриті у
державі-члені деякими видами компаній, які
підпадають під юрисдикцію іншої держави

Положення Директиви мають бути
впроваджені протягом 2 років з дати
набрання чинності Угодою про
Асоціацію

Дванадцята законодавча Директива Ради №
89/667/ЄЕС
від
21.12.1989
стосовно
одноосібних
приватних
компаній
з
обмеженою відповідальністю

Положення Директиви мають бути
впроваджені протягом 3 років з дати
набрання чинності Угодою про
Асоціацію

Директива № 2004/25/ЄС
парламенту та Ради від
пропозиції поглинання

Європейського
21.04.2004 про

Положення Директиви мають бути
впроваджені протягом 4 років з дати
набрання чинності Угодою про
Асоціацію

Директива № 2004/109/ЄС Європейського
парламенту та Ради від 15.12.2004 року про
гармонізацію вимог щодо прозорості по
відношенню до інформації про емітентів, чиї
цінні папери допускаються до торгів на
регульованих ринках, що вносить зміни та
доповнення до Директиви № 2001/34/ЄС

Положення Директиви мають бути
впроваджені протягом 4 років з дати
набрання чинності Угодою про
Асоціацію

Директива Комісії № 2007/14/ЄС від 08.03.2007
року,
яка
визначає
детальні
правила
впровадження окремих положень Директиви

Положення Директиви мають бути
впроваджені протягом 4 років з дати
набрання чинності Угодою про
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№ 2004/109/ЄС про гармонізацію вимог щодо
прозорості по відношенню до інформації про
емітентів, чиї цінні папери допускаються до
торгів на регульованих ринках

Асоціацію

Директива № 2007/36/ЄС Європейського
парламенту та Ради від 11.07.2007 року про
реалізацію окремих прав акціонерів компаній,
внесених у реєстр

Положення Директиви мають бути
впроваджені протягом 3 років з дати
набрання чинності Угодою про
Асоціацію

Четверта Директива Ради від 25.07.1978, що
базується на статті 54(3)(«g») Договору про
заснування ЄС щодо річних рахунків окремих
типів компаній (№ 78/660/ЄЕС)

Положення Директиви мають бути
впроваджені протягом 3 років з дати
набрання чинності Угодою про
Асоціацію

Сьома Директива Ради від 13.06.1983, що
базується на статті 54(3)(«g») Договору про
заснування ЄС щодо консолідованих рахунків
(№ 83/349/ЄЕС)

Положення Директиви мають бути
впроваджені протягом 3 років з дати
набрання чинності Угодою про
Асоціацію

Регламент (ЄС) № 1606/2002 Європейського
парламенту та Ради від 19.07.2002 про
застосування
міжнародних
стандартів
бухгалтерського обліку

Положення Директиви мають бути
впроваджені протягом 2 років з дати
набрання чинності Угодою про
Асоціацію

Директива № 2006/43/ЄС Європейського
парламенту та Ради від 17.05.2006 про
обов’язковий
аудит
річних
рахунків
та
консолідованих рахунків, що вносить зміни до
директив Ради № 78/660/ЄЕС та № 83/349/ЄЕС
та яка скасовує Директиву Ради № 84/253/ЄЕС

Положення Директиви мають бути
впроваджені протягом 3 років з дати
набрання чинності Угодою про
Асоціацію

Принципи
управління

ОЕСР

корпоративного

-

Рекомендація Комісії від 14.12.2004, що сприяє
встановленню належного режиму оплати
праці директорів компаній, внесених у реєстр
(№ 2004/913/ЄС)

-

Рекомендація Комісії від 15.02.2005 щодо ролі
невиконавчих
чи
наглядових
директорів
компаній, внесених у реєстр, та щодо

-
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комітетів (наглядової) ради (№ 2005/162/ЄС)

3. ХІД АНАЛІЗУ
Метою цього Звіту є представлення та обговорення питань наближення українського
законодавства про компанії, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит до
стандартів і практик Європейського Союзу, подання актуалізованої інформації про
головні зміни у відповідних галузях, що відбулись в 2014 році, а також загальний огляд
права компаній в Україні (його витоки і шлях залежності, судове тлумачення і
застосування, сильні та слабкі сторони із зазначенням індикаторів для подальших
роздумів тощо).
Аналіз здійснюється згідно з наступним курсом. Загальна характеристика українського
права компаній, а саме його система та джерела, вплив іноземного права на його
формування обговорюються в Розділі 4. Розділ 5 присвячений аналізу українського
законодавства щодо заснування і діяльності компаній та корпоративного управління:
його поточного стану, оцінки відповідності до законодавства, стандартів і практик ЄС,
рекомендацій щодо подальшого узгодження з acquis communautaire. Сфери
законодавства України, що відповідають чи охоплені директивами ЄС, обговорюються
окремо, щоб чітко оцінити статус їх сумісності і вказати найкращі способи усунення
прогалин. Крім того, цей розділ описує українську модель корпоративного управління як
важливий фактор для успішного функціонування компанії в умовах ринкової економіки.
Далі подається перелік невідповідностей між Законом “Про акціонерні товариства» (далі
- Закон про АТ) та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність АТ.
В подальшому ході цього Звіту Розділ 6 аналізує поточний стан законодавства в сфері
бухгалтерського обліку та аудиту в Україні і надає рекомендації щодо його подальшої
гармонізації із законодавством ЄС. В розділі 7 особлива увага звертається на проблеми,
які виникають не через відсутність належних правових норм, а через їх неналежне
застосування. Крім того, "самодостатній" підхід до розробки закону про компанії для
капіталістичних перехідних економік як стратегія захисту інвесторів розглядається в розділі
8. Нарешті, Розділ 9 завершує аналіз і вказує перспективи для подальшого розвитку і
досліджень.
Відповідні порівняльні таблиці, список зацікавлених осіб і протокол семінару, на якому
були представлені результати проведеного дослідження, залучені як додатки до Звіту.
Порівняльні таблиці відіграють ключову роль у цьому дослідженні, оскільки чітко і наочно
демонструють стан відповідності українського законодаства у сфері заснування і
діяльності компаній, корпоративного управління, бухгалтерського обліку та аудиту до
вимог ЄС, а також містять пропозиції щодо подолання існуючих невідповідностей.
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4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
4.1.

ЗАКОНОТВОРЕННЯ В ГАЛУЗІ ПРАВА КОМПАНІЙ
ФОРМУВАННЯ, СИСТЕМА І ДЖЕРЕЛА

В

УКРАЇНІ:

Під час моделювання майбутньої системи українського законодавства про компанії
питання про його національні історичні та цивілізаційні витоки не може бути
проігнороване. Ідентифікація цих джерел потрібна для виявлення генетичної лінії
національного законодавства, так званого «шляху залежності». Це допоможе визначити
міру ідентичності та самобутності права, а також межі можливого використання досвіду
інших країн.
Глибоко помилково вважати, що Україна в далекому минулому була законодавчою
пустелею. ЇЇ господарське право не розвивалися в ізоляції, але в тісній взаємодії з
соціально-економічними умовами і політикою, а також іншими галузями правової
системи.
Розвинені торговельні відносини в Київській Русі призвели до створення „Руської Правди”5
– найбільшого джерела права середньовічної Європи. Протягом наступних століть вплив
цього джерела значно поширився як всередині, так і за межами кордонів Русі. Його
норми, наприклад, були включені до іншого відомого джерела права - Литовських
Статутів (1529, 1566, 1588 рр.)6.
Незважаючи на всі перипетії історичної і політичної долі, правове середовище України
роками розвивалася безперервно. Іншою важливою віхою в розвитку української
правової культури стало Магдебурзьке право7, яке є цікавим, зокрема, завдяки своєму
ругулюванню ринкових відносин в середньовічних містах Європи. Магдебурзьке право
регулювало комерційну діяльність, ремесла, діяльність цехів і купецьких гільдій, майнові
відносини та оподаткування. Низка норм була присвячена організації муніципальної
влади і судової системи. Як вказується в літературі, Магдебурзьке право успішно
заповнило прогалину в праві, сформовану на українських землях після розпаду Київської
Русі8. Незважаючи на те, що це право застосовувалося тільки в Західній Україні (в
основному в Галичині), всі офіційні та приватні кодифікації законодавства в Україні в XVIIXIX століттях проводилися за правилами Магдебурзького права9. Коли частина
українських земель перебувала під владою Австрійської імперії, основним актом, який
мав вплив на кодифікацію приватного права, був австрійський Allgemeines Bürgerliches
Gezetzbuch (Загальний Цивільний Кодекс, далі - ABGB). В свою чергу, Російська імперія
того часу масово запозичувала норми німецького законодавства.
Руська Правда була створена в Київській Русі в XI-XII століттях на основі звичаєвого права
Литовські Статути були кодифікацією XVI-го століття всього законодавства Великого князівства Литовського і
його наступника - Речі Посполитої
7 Магдебурзьке право (нім.: Magdeburger Recht), яке сформувалось в XIII столітті в Німеччині і назване на честь
німецького міста Магдебург, було набором міських привілеїв наданих місцевим губернатором, що
регулювали ступінь внутрішньої автономії міст і сіл. Багато міст України отримали Магдебурзьке право в XIV-XV
століттях, наприклад, Львів (1356), Городок (1389), Луцьк (1432) і т.д.
8 Знаменский Г. Л., Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития), K.:
Наукова думка, 1996, ст. 11
9 Ibid., ст. 12
5
6
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Після утворення Радянського Союзу українська система приватного права більш не
входила у сім’ю континентальних європейських правопорядків, а стала інтегральною
частиною правового кола соціалістичних країн. Основними рисами правової системи
того часу були колективна суспільна власність і планова економіка. В результаті, багато
традиційних правових інститутів і принципів приватного права були спотворені, а значна
частина класичних норм, притаманних праву компаній, була усунена або суттєво
змінена.
Основи нового законодавства про компанії України були закладені після прийняття
Декларації про державний суверенітет України10 і Закону про економічну незалежність
Української РСР11 в 1990 році, в той час як Українська РСР була ще частиною Радянського
Союзу. Маючи за собою кількісно орієнтовану планову економіку і відсутність досвіду в
ринкових відносинах між компаніями, постачальниками і споживачами, Україна після
здобуття незалежності в 1991 році постала перед завданням реформування її правової
системи для адаптації до нового соціально-економічного порядку і створення основи для
ринкової економіки шляхом заміни попередніх радянських законів, що не відповідали цій
меті12. На початку періоду незалежності в Україні все ще діяли законодавчі акти
колишнього СРСР, зокрема Цивільний кодекс СРСР 1963 року. Навіть зараз діють окремі
нормативно-правові акти, які були прийняті ще в радянські часи, наприклад, Житловий
кодекс Української РСР від 30 червня 1983 року, Кодекс законів про працю від 10 грудня
1971 року, Указ Президії Верховної Ради СРСР від 7 березня 1990 року “Про посилення
відповідальності за порушення правил торгівлі та спекуляцію”, стаття 4 Закону “Про
підприємництво” від 7 лютого 1991 року та інші.
Ззаконодавчі реформи розпочалися з прийняття нормативних актів в тих сферах, які
раніше не мали законодавчого регулювання, та кодифікації всіх інших галузей права13.
Так, в 1992 році була прийнята Постанова Верховної Ради України “Про Концепцію
судової реформи»14, якою був запущений процес кодифікації приватного права в
Україні. Указ Парламентської Асамблеї поклав на „Законодавчий дослідний центр"
завдання розробки законопроектів необхідних для комплексного реформування судової
системи15.
У ті роки була прийнята низка основоположних законів про господарську діяльність, а
саме закони України "Про підприємництво", "Про власність", "Про цінні папери і фондову
біржу", "Про господарські товариства". Прийняття цих актів заклало правову основу для
розвитку ринкових відносин в Україні, адже вперше були визначені учасники таких
відносин – підприємці та підприємства різних організаційних форм, в тому числі
товариства. Закони України "Про приватизацію державних підприємств", "Про
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про
приватизаційні цінні папери" прийняті в 1992 році ознаменували і посприяли початку
приватизації державної власності і створенню великих публічних товариств на основі

Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 прийнята Верховною Радою Української
Радянської Соціалістичної Республіки
11 Закон «Про економічну незалежність Української РСР» від 3 серпня 1990 прийнятий Верховною Радою
Української Радянської Соціалістичної Республіки
12 Dennis Campbell, Christian T. Campbell, International liability of corporate directors – 2nd edition, Huntingon, NY :
Juris Publishing 2013, Chapter “Ukraine” written by Anna Tsirat and Gennady Tsirat, p. 95
13 Ibid.
14 Постанова Верховної Ради України № 2296-XII Про концепцію судової реформи від 28 квітня 1992 року
15 Цей указ опублікований в звіті FBIS. Центральна Євразія 104 (вересень 1992)
10
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колишніх підприємств державної власності. Розвиток корпоративних структур протягом
наступних років відбувався під впливом приватизації та корпоратизації, діяльності
інвестиційних посередників, таких як страхові компанії, інвестиційні фонди і банки. Після
прийняття Конституції України в 1996 році 16, підставою регулювання комерційного права
стали наступні норми: стаття 42 Конституції, яка передбачає право кожної людини на
підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом; норми, що визначають основні
положення права власності (статті 13, 14, 41) і немайнові відносини (статті 21, 23, 24 27,
28).
В українському радянському минулому важливим було те, що в 20-30-тих роках ХХ
століття радянські вчені розробили концепцію єдиного господарського права, суть якої
зводилася до того, що в соціалістичній плановій економіці горизонтальні (між
підприємцями) і вертикальні (між підприємцями та урядом) відносини повинні
регулюватися виключно господарським правом17. Іншими словами, відповідно до цієї
теорії всі відносини власності (в тому числі "чисто" цивільні) мають регулюватися лише
господарським правом, яке вважалося специфічною формою пролетарської
державної політики в галузі економічного управління з своїм основним джерелом –
Господарським кодексом. Насправді, сама ідея була сприйнята по-різному під час
існування Радянського Союзу і мала як своїх адвокатів (В.В. Лаптєв, В.К. Мамутов, Г.М.
Свєрдлов, В.С. Тадевосян та ін.), так і опонентів (О.С. Іоффе, С.М. Братусь та ін.). Після
розпаду Союзу, ідея була відкинута багатьма колишніми республіками, в тому числі
Росією. На диво в Україні вона знайшла своє відродження, і кілька вчених в 1992 році
почали підготовку проекту Господарського кодексу. У той самий час розпочалася
робота над проектом Цивільного кодексу.
Цивільний і Господарський кодекси були прийняті в один день, а саме 16 січня 2003 року і
набрали чинності 1 січня 2004 року. Як наслідок, в Україні існує дуалістична система
регулювання приватних відносин. Основна мета нового Цивільного кодексу полягала у
встановленні та захисті приватних особистих немайнових та майнових прав на основі
юридичної рівності, вільного волевиявлення і економічної самостійності учасників
правовідносин. Структура Цивільного кодексу формувалася в основному під впливом
римської і німецької правових традицій. Цивільний кодекс має пандектну структуру і
складається з шести книг. На противагу до нього, Господарський кодекс частково
залишається вкоріненим в філософію ancien régime, незважаючи на свій родовід. Тим
не менш, Господарський кодекс забезпечує правову базу, що регулює правовий статус
юридичних осіб, у тому числі товариств, підприємств та інших форм господарюючих
суб’єктів й організацій. Господарський кодекс також передбачає основні принципи
ділової конкуренції та комерційної діяльності в міжнародному аспекті, регулює капітальні
інвестиції і основні аспекти банкрутства. Основні аргументи апологетів Господарського
кодексу зводяться до прикладу деяких європейських країнах (зокрема, Німеччини та
Франції), які продовжують дотримуватися одночасного співіснування комерційних і
цивільних кодексів (т. зв. дуалістичні системи). Таким чином, прийняття українського
Господарського кодексу розглядається його прихильниками як крок наближення
українського законодавства до законодавства провідних країн Європейського Союзу.
Проте, ніщо не може бути більш помилковим. Мало того, що дуалістична модель стає
застарілою в більшості європейських юрисдикцій, зокрема, й тих сучасних, але і – що

16
17

Конституція України від 28 червня 1996 року № 254k/96-BP
Supra 8
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найважливіше - український Господарський кодекс не є українським еквівалентом
відповідних європейських комерційних кодексів. Це пов'язано з його внутрішньою
суперечливістю між приватними та адміністративними нормами, які, в свою чергу, не
можуть належно регулювати ні приватні, ні публічні відносини. Український
Господарський кодекс не містить положень, які можна знайти в автентичному
комерційному кодексі, наприклад: загальні положення про статус комерсантів (нім.
Kaufmann), комерційну довіреність (нім. Prokurа), фірмові найменування (нім. Firma) та їх
правову охорону (нім. Firmenschutz), систему наявних правових форм здійснення
господарської діяльності, спеціальні норми, які стосуються комерційної діяльності, у тому
числі щодо окремих типів контрактів і комерційних угод (germ. Handelsgeschäfte),
положення, які регулюють внутрішні процеси в компаніях; іноді також правила щодо
злиття, поділу тощо. Крім того, комерційні кодекси в розвинених європейських країнах
мають дещо інше значення – вони доповнюють норми цивільних кодексів і правових актів
про компанії, цілком фокусуючись при цьому на приватноправових відносинах, які
стосуються діяльності товариств і компаній.
Таким чином, 1 січня 2004 року Україна створила те, що часто називають "дуалізмом"
приватного права. Український Господарський кодекс навмисно змішує приватне і
публічне комерційне право18. Протягом декількох років українські і зарубіжні експерти та
експертні групи (напр. численні звіти ОЕСР19, комісії «Голубої Стрічки» (Blue Ribbon
Commission)20, ЄБА21) вимагають скасування Господарського кодексу і проголошення
дещо модифікованого Цивільного кодексу основною кодифікацією приватного права в
Україні22, що служитиме загальною платформою для спеціальних галузей
приватноправового законодавства, як, наприклад, права компаній.
Як видно з вищевикладеного, основним джерелом українського права компаній є
законодавство. Корпоративне законодавство України складається з великого масиву
більш-менш чітко взаємопов'язаних нормативно-правових актів різної юридичної сили.
Взяті разом, ці акти складають систему законодавства про компанії. Це законодавство
базується на Конституції України, двох кодексах (Цивільному і Господарському), окремих
законах, присвячених різним спеціальним сферам права компаній або видам
господарських товариств (Закон “Про господарські товариства" 1991 року, закон “Про
акціонерні товариства“ 2008 року, закон “Про державну реєстрацію юридичних осіб і
фізичних осіб-підприємців“ 2003 року, закон “Про цінні папери та фондовий ринок“ 2006

Knieper, Rolf, Rechtsreformen entlang der Seidenstraße: Aufsätze und Vorträge während der beobachtenden
Teilnahme an einem gewaltigen Transformationsprozess Berliner Wissenschafts-Verlag 2006, pр. 153-155
19 Організація економічного співробітництва та розвитку, заснована в 1961 році з метою промування політики,
яка покращить економічне і соціальне благополуччя людей у всьому світі. ОЕСР надає платформу, на якій
уряди можуть працювати разом, ділитися досвідом та спільно шукати рішення загальних проблем. На сьогодні
Україна не є членом ОЕСР, але підтримує тісну співпрацю з нею, зокрема, в галузі вдосконалення законодавчої
бази.
Для детальної інформації див. Звіт ОЕСР 2004 р. «Legal Issues with Regard to Business Operations and Investment in
Ukraine», жовтень 2004; Звіт ОЕСР «Economic Assessment of Ukraine», вересень 2007 р.
20Незалежна і ексклюзивна комісія безпартійних діячів та експертів для розслідування деяких важливих
державних питань.
Для детальної інформації див. Blue Ribbon Analytical and Advisory Centre, Policy Recommendations on Economic
and Institutional Reforms from November 2007
21 Європейська Бізнес Асоціація - українська некомерційна асоціація підприємств, створена в 1999 році як
платформа, завдяки якій учасники можуть обговорювати і знаходити вирішення спільних проблем, що
впливають на бізнес в Україні.
Див. the EBA Report On Barriers to Investment in Ukraine (2007)
22 Schauer, Martin, Lawrenjuk, Anna, Ukrainian company law between modernization and post-Soviet tradition - the
joint stock company as an example [in:] Besters-Dilger, Juliane (ed.), Ukraine on its way to Europe. Interim results of
the Orange Revolution. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2009, p. 125
18
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року), значній лічбі нормативних актів, постанов і резолюцій (Президента України23,
Кабінету Міністрів України24, міністерств, державних комітетів25, НКЦПФР26), і "Принципах
корпоративного управління" 2014 року27, які є нормами т.зв. «м’якого права» (кодексом
добрих практик), що спрямовані на зміцнення прозорості та розкриття інформації
лістинговими компаніями, покращення комунікації між компаніями та інвесторами,
посилення захисту прав акціонерів, і регулюють в т.ч. відносини не передбачені
«жорстким» правом.
До джерел права компаній відносяться і міжнародні договори (універсальні,
багатосторонні, двосторонні), стороною яких є Україна, після їх належної ратифікації
парламентом України28.
Юридичне визначення звичаю (звичаю торгового обороту чи торгівельних звичаїв) як
джерела цивільного (і господарського) права закріплене в ст. 7 Цивільного кодексу
України, яка передбачає, що цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм, зокрема
звичаєм ділового обороту. Звичаєм є правило поведінки, яке не встановлене актами
цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин.
Спеціальні норми вказують на необхідність взяття до уваги звичаїв при здійсненні
господарської діяльності в Україні, так як, наприклад, деякі правові норми часто
відсилають до “торгових та інших чесних практик” (ст. 32 ГК), “професійної етики” (ст. 38
ГК), “умов, необхідних для договорів даного виду” (ст. 638 ЦК), “видів забезпечення
виконання зобов'язань, які звичайно застосовуються у господарському (діловому)
обороті” (ст. 199 ГК), “звичайного рівня якості” (ст. 268 ГК), “мети, з якою товар такого роду
звичайно використовується” (ст. 673 ЦК), тощо.
Судова практика в Україні (прецедентне право), de jure, не вважається джерелом
права. Та в українській правовій системі існують окремі механізми забезпечення
гармонії прецедентного права. Так, хоча й рішення вищестоячих судів формально не
зв'язують нижчестоячі суди поза рамками самого процесу, суди нижніх ланок в Україні,
як правило, слідують правовим рішенням вищестоящих судів. Крім того, Вищий
господарський суд України аналізує судову статистику, узагальнює судову практику, і
видає на цих підставах постанови і роз’яснення, які de facto є обов’язковими, і в такий
спосіб надає господарським судам нижчої інстанції вказівки, як вирішувати справи в
межах їх юрисдикції29. На додачу, Верховний Суд України, як найвищий судовий орган в
системі судів загальної юрисдикції, переглядає справи щодо неоднакового
застосування судами (судом) касаційної інстанції однієї і тієї ж норми матеріального
права у схожих правовідносинах, і в такий спосіб забезпечує однакове тлумачення і

Наприклад, Указ Президента України Про холдингові компанії, створені у процесі корпоратизації та
приватизації від 11 травня 1994 року
24 Наприклад, Постанова Кабінету Міністрів України № 526 Про заходи щодо упорядкування видачі документів
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності від 21 травня 2009 р.
25
Наприклад, Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва "Щодо
реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності" № 4636 від 26 червня 2007 року
26 Наприклад, Рішення НКЦПФР Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу
публічного або приватного акціонерного товариства № 822 від 14 травня 2012 року
27 Принципи корпоративного управління затв. Рішенням НКЦПФР від 22 липня 2014 року (оновлена версія 2003
року)
28 Відповідно до ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.Укладення міжнародних
договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції
України
29 Для детальної інформації, див. Розділ 7
23
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застосування закону. Крім того, рішення Конституційного Суду України щодо
неконституційності законів та інших нормативно-правових актів, а також офіційне
тлумачення ним Конституції та законів України мають пряму, обов'язкову і загальну дію.30
Потрібно також взяти до уваги кілька справ, розглянутих Європейським судом з прав
людини, де в рамках права компаній Суд вказав на порушення права власності (ст. 1
Протоколу № 1 ЄКПЛ) чи права на справедливий судовий розгляд (ст. 6 ЄКПЛ).31
Слід підкреслити, що на даний момент українське право компаній знаходиться на
важливому і, в той же час, складному етапі свого розвитку. З одного боку, бачимо нові та
оновлені закони, як напр. закон про АТ, що в основному базується на сучасних
європейських моделях, а з іншого – застарілі закони з неоднозначними і взаємно
суперечливими нормами та розбіжностями, які ігнорують сучасний досвід правового
регулювання та глобальні тенденції в правових реформах. До того ж, на вершині
знаходиться бажання України акцептувати Acquis ЄС з метою вдосконалення свого
законодавства, підвищення його привабливості для іноземних інвесторів і встановлення
хорошої бази для майбутнього членства в ЄС.
В цілому потрібно визнати, що Україна досягла значного прогресу в сфері
впровадження та підвищення рівня свого законодавства про компанії. Українській
державі знадобилось більше тисячі років для отримання незалежності, і зараз Україна
вважається державою континентального права з перехідною економікою. Українське
корпоративне право функціонує в середовищі, що має всі класичні негативні риси,
характерні для країн, що розвиваються, а саме - домінування мажоритарних акціонерів,
які діють у власних інтересах і присвоюють приватні вигоди від контролю, значну
асиметрію інформації з обмеженим використанням інвесторами свого права на
інформацію, корумповані та неефективні суди, слабо розвинені ринки капіталу і
саморегулівні установи. В умовах такого слаборозвиненого ринку та правової
інфраструктури, розвиток права компаній в Україні є особливо важливим з його
специфічною метою стати "захисним механізмом" для бізнесу, інвесторів та
господарської діяльності в Україні.

4.2.

ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО ПРАВА – УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
ПРАВОВМИ ТРАНСПЛАНТАНТАМИ

4.2.1. ДЖЕРЕЛА І СЛІДИ ІНОЗЕМНОГО
УКРАЇНСЬКЕ ПРАВО КОМПАНІЙ

ВПЛИВУ

З

НА

Беручи на себе завдання створення національної правової системи, не буде зайвим
озирнутися назад, щоб прояснити орієнтири для руху вперед.

30

Наприклад, Рішення Конституційного Суду № 1-рп/2013 від 5 лютого 2013 року в справі за конституційним
поданням ТзОВ "Ліхтнер Бетон Львів" щодо офіційного тлумачення норм статей 58.4, 64.1 Закону України "Про
господарські товарситва"
31 Наприклад, Рішення ЄСПЛ від 25 липня 2002 р. – справа Совтрансавто Холдинг v. Україна, (заява № 48553/99);
Рішення ЄСПЛ від 14 вересня 2009 р. - справа Кооператив Каховський-5 v. Україна (заява № 20728/04); Рішення
ЄСПЛ від 8 березня 2012 р. - справа Aгрокомплекс v. Україна (заява № 23465/03)
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Питання трансплантації іноземного права є надзвичайно актуальним у всі часи. В
загальному, термін «правовий трансплантант» (правове запозичення) вказує на
переміщення норми чи системи права з однієї країни в іншу32. Це трансфер законів та
інституційних структур крізь геополітичні та культурні кордони, який може примусово чи
добровільно охоплювати комплексні правові акти або окремі правові інститути та
інтегрувати схожі чи різні культури.33 Цей тип змішування і переплетення різних правових
культур можна пояснити природною схильністю людського суспільства до пошуку
розуміння один одного, співробітництва та зв'язку на різних рівнях.34
Правові трансплантанти є такими ж старими, як саме право35. Ранні запозичення стали
відомими завдяки рецепції римського права в Європі. З часом процеси правового
запозичення в 19-му і на початку 20-го століття замінили усі попередні трансплантати, які
вже не відповідали вимогам економічної та соціальної активності. Більшість сучасних
правових систем походять або від англійського загального права, або німецького
цивільного права, або французького цивільного права (під знаком запитання скандинавського цивільного права), які можна іменувати «первинними» правовими
системами36. Для багатьох країн, в тому числі України, запозичення правових інститутів
іноземного права є основним способом розвитку корпоративного права в цілях
заспокоєння соціальних потреб суспільства і прогресивного розвитку економіки. Крім
того, правові інститути господарського права охоплюються актами законодавства
Європейського Союзу про компанії, в основному директивами і регламентами. Тому
правові трансплантати та вплив основних правових систем на системи інших країн
можуть бути проаналізовані на двох рівнях: первинному (безпосередня рецепція
окремих правових інститутів) і вторинному (рецепція правових інститутів шляхом
імплементації права ЄС, яке першим інкорпорувало ці інститути). Станом на сьогодні
Україна не є членом ЄС, але тісно співпрацює з ним, і робить значні зусилля для
приведення свого права компаній у відповідність з Acquis.
Таким чином, іноземний вплив зіграв важливу роль у створенні законодавчих основ
українського приватного права, коріння якого сягають часів Римської імперії. Українська
правова система за своєю природою належить до романо-германської правової сім'ї
(системи континентального права). Беручи це до уваги, основні джерела і натхненників
українського права компаній слід шукати в правових системах Німеччини, Австрії та
Франції. Деякі сліди впливу Нідерландів можна знайти в українському корпоративному
праві також. Але вплив іншого законодавства, ніж німецьке, видається не дуже значним.
Після здобуття незалежності в 1991 році і отримання статусу "країни з перехідною
економікою", Україна повинна була «розібрати» свої попередні економічні та правові
інститути, засновані на централізованому плановому регулюванні. Відчуваючи сильну
потребу заповнити порожнечу залишену попереднім радянським досвідом, а також
тиск з боку наднаціональних організацій та міжнародних фінансових установ, і, беручи
до уваги сам факт, що під час процесу трансформації запозичення є неминучими,

Watson, Alan, Legal Transplants: An Approach to Comparative Law, Edinburgh: Scottish Academic Press, 1974, p.
21
33 Gillepsie, John, Transplanting Commercial Law Reform, Hampshire, UK: Ashgate, 2006, p. 3
34 Supra note 32
35 Supra note 29
36 Zweigert, Konrad, Kötz, Hein, An Introduction to Comparative Law, Oxford University Press 1998, 714 р.
32
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Україна при створенні нової правової системи покладалася значною мірою на іноземну
технічну допомогу, що прибула з ідеями «правового хірургії"37. В результаті, був прийнятий
ряд фундаментальних законів з регулювання підприємницької діяльності, а саме Закон
"Про підприємства в Україні" 1991 року, Закон "Про власність" 1991 року, Закон "Про цінні
папери та фондовий ринок» 1991 року, Закон "Про господарські товариства" 1991 року
тощо. Саме так розпочався процес "оптової" рецепції західних правових інститутів в
Україні, незважаючи на те, що деякі з вищезазначених актів містили і містять певні
положення натхнені або колишньою нормативною філософією, або потребою
впоратися з успадкованою роллю держави як бізнес-актора, значення якої залишається
значним, незважаючи на прогрес трансформації власності та приватизацію. Слід
зазначити, що навіть в епоху соціалізму західні моделі запозичувалися як Радянським
Союзом, так і окремими республіками. Правові норми, сформульовані відповідно до
німецького зразка, були перенесені в соціалістичне цивільне право радянської Росії на
початку 1920-х років. Кодифікація цивільного законодавства, яка відбулася в СРСР в
наступних роках, продовжила цей підхід і багато норм ЦК РРФСР (1964)
продемонстрували значну схожість зі своїми прототипами з Німецького Цивільного
кодексу, зокрема, в базових правових поняттях, термінах та інститутах цивільного права,
таких як трансакції, юридичні особи, суб'єкти і об'єкти права, зобов’язальне право,
окремі дорговори38. Але масштаби цього явища було незначними, в порівнянні з
ситуацією після розпаду Союзу.
Потрібно підкреслити, що в Україні не існує єдиного закону (кодексу), який би був
вичерпним правовим актом і охоплював норми, що регулюють всі види господарських
товариств та одночасно процеси їх трансформацій (злиття, поділу та перетворень).
Норми є розкиданими серед кількох актів різної юридичної сили: кодексів, законів,
розпоряджень тощо. В міжнародному порівнянні це явище не є унікальним – так,
наприклад, Німеччина має схожу структуру множинних джерел законодавства про
компанії, кожен з яких окремо, але узгоджено з іншими актами, охоплює своїм
регулюванням різні господарські договори чи типи компаній.
Значні сліди німецького та французького права можна знайти в новому Цивільному
кодексі України (далі - ЦК), який був підготовлений відповідно до рекомендацій німецьких,
голландських, швейцарських та американських експертів, і набрав чинності 1 січня 2004
року. З точки зору юридичної техніки, новий український Цивільний кодекс розроблявся
відповідно до континентальної правової традиції. Справді, починаючи від періоду
Магдебурзького права, законодавча цивільноправова практика та правова доктрина
України розвивалися під впливом німецького права. Вперше ст. 83 ЦК закріпила, що
юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах,
передбачених законом. Цей початковий поділ проведений на рівні приватних осіб
відображає класифікацію, закріплену в німецькому цивільному кодексі BGB, яка ділить
юридичних осіб на товариства, установи та інші юридичні особи публічного права.39
Типологія господарських товариств і дворівнева система корпоративного управління

Loukas A. Mistelis, Regulatory Aspects: Globalization, Harmonization, Legal Transplants, and Law Reform -- Some
Fundamental Observations, International Lawyer, 2000, рр. 1055-1069
38 Komarov A., Development of Private Law on Contracts in the Russian Federation [in:], Private Law in Eastern
Europe. Autonomous Developments or Legal Transplants?, Ed. by Christa Jessel-Holst, Rainer Kulms and Alexander
Trunk, 2010, рр. 74-77
39 Кучеренко I.M., Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права, К.: ІДІП, ДП “Юридичне
видавництво “Аста”, 2004. ст. 9
37
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виводяться з німецького права і Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch Австрії.40 В
господарських реаліях України типове ТзОВ (товариство з обмеженою відповідальністю),
яке є закритою компанією з кількома учасниками, що часто є працівниками компанії і
беруть участь в управлінні її справами, схоже на типове німецьке GmbH. Положення ЦК
присвячені особистим немайновим правам та законним інтересам (в тому числі
юридичних осіб) були запозичені з французького права. В той же час, норми щодо
захисту прав споживачів та відповідальності за шкоду без вини були імплементовані під
впливом положеннь нідерландського цивільного кодексу.
Проте, незважаючи на сильну схожість з німецькими джерелами, в Україні створення
наглядової ради в товариствах з обмеженою відповідальністю не є передбачене законом
і дискусійне на практиці. Більше того, на противагу до німецького права, в Україні
ревізійна комісія є окремим органом, а не підрозділом наглядової ради, і наглядова
рада в малих акціонерних товариствах (з кількістю акціонерів менше 10-ти) не є
обов’язковою. Немає чіткого законодавчого поділу господарських товариств на власне
товариства (“об’єднання осіб” – нім. Personengesellschaften) і компанії (“об’єднання
капіталу” – нім. Kapitalgesellschaften), немає норм щодо товариства в організації (нім.
Vorgesellschaft), немає передбаченого мінімального статутного капіталу для товариств з
обмеженою відповідальністю і обов’язкового представництва працівників в наглядовій
раді (англ. worker co-determination, нім. Mitbestimmung).
Згідно з висловом французького юриста Ґ. Риперти: ""Закон про акціонерні товариства в
окремій країні створюється спільними зусиллями всіх країн"41. Приймаючи цю тезу як
загальну тенденцію в області права компаній, слід зазначити, що протягом тривалого
часу основним джерелом правового регулювання акціонерних товариств в Україні
залишався Закон України "Про господарські товариства", прийнятий у грудні 1991 року.
Сама розробка проекту закону "Про господарські товариства" почалася ще в радянські
часи. Як вказав член робочої групи, основою для цього закону послужило німецьке
законодавство про комерційні товариства. В процесі роботи над проектом також були
додані елементи англо-американського права.42 На нашу думку, власне так працює
механізм юридичної трансплантації: найближча правова система формує основу
("хребет") нового закону, а потім, з врахуванням конкретних проблем, з якими стикається
конкретна держава, здійснюється пошук інших рішень ("нервових закінчень хребта”) в
різних правових системах, щоб заповнити прогалини і завершити конструювання
корпусу закону. Крім того, дуже важливо правильно збалансувати правові
трансплантанти один з одним та з "хребтом" per se.
В ті часи, необхідність прийняття закону «Про господарські товариства» видавалася
очевидною для всіх, тому він був прийнятий в 1991 році практично одноголосно без довгих
дискусій. Це був перший закон нової ринкової економіки і також перший цього роду в
країнах колишнього СРСР. В Росії та сусідніх державах закони про господарські
товариства були прийняті лише кілька років потому43.

op. cit., ст. 9
op. cit., ст.10
42 Кисіль В. Закон "Про господарські товариства" вже не відповідає вимогам часу, однак існують альтернативи”,
Yustinian, No 2/2002, http://www.justinian.corn.ua/article.php?id=424
43 Supra note 21, ст. 126
40
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Хоча закон «Про господарські товариства» й був революційним в 1990-х роках, вже після
кількох років своєї дії він почав проявляти свою неефективність і слабкість. Дефініція
закритого акціонерного товариства не була задовільною, оскільки не було жодних
обмежень щодо кількості його акціонерів. Крім того, не було жодних ефективних
механізмів захисту міноритаріїв. Тож закон не відповідав вимогам ринку, незважаючи на
численні зміни, внесені до нього. Орієнтуючись на західне законодавство, новий закон
про АТ, який набув чинності 29 квітня 2009 року, хоч і далекий від досконалості, все ж
приніс значні покращення в систему корпоративного права.
Незважаючи на домінуючий вплив німецької моделі на новий український закон про АТ,
він містить і деякі очевидні запозичення з англо-американської правової системи. Вони
були введені в законодавство під впливом реальних проблем, з якими стикнулася
Україна, зокрема, рейдерством, - цією українською версією ворожих поглинань, що,
відповідно до слів одного досвідченого західного інвестора в Україні, є звичайною
“крадіжкою чужого бізнесу”44. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів «Про
затвердження Декларації цілей та завдань бюджету на 2008 рік» “рейдерська атака”
визначається як “відчуження державного майна та корпоративних прав поза процесами
приватизації, протиправне захоплення підприємств.”45 Це "організована атака на
компанії, організації або установи з метою їх захоплення, що має своїм наслідком
порушення їх звичайної господарської діяльності”46. Щоб запобігти цьому явищу були
прийняті норми щодо набуття істотної участі в товаристві, відповідно до яких особа
(особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості
акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання
становитимуть10 і більше відсотків простих акцій товариства (значний пакет акцій),
зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати
товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення
повідомлення здійснюється шляхом надання його НКЦПФР, кожній біржі, на якій
товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому
органі47. В такий спосіб гарантується прозорість придбання значного пакету акцій у
капіталі компанії.
Крім того, будучи під впливом французьких і британських правових моделей, а також 13-ї
Директиви ЄС (2004/25/ЄC), Україна закріпила у своєму Законі про АТ норми щодо
обов'язкових пропозицій поглинання. Так, на сьогоднішній день, контролюючий акціонер,
який придбав більш, ніж 50% простих акцій (контрольний пакет) протягом 20 днів з дати
такого придбання зобов'язаний запропонувати всім іншим акціонерам придбати у них
прості акції товариства, крім випадків придбання контрольного пакета акцій у процесі
приватизації. Також, тепер існує можливість залучення директорів «ззовні» та переважне
право акціонерів на придбання акцій, що пропонуються до продажу акціонером третій
особі.
Крім того, із законодавства США українським законодавцем був запозичений механізм
кумулятивного голосування. В штаті Делавер, наприклад, він був запроваджений в 1917

Interview with Natalie Jaresko, Kyiv, Ukraine, May 17, 2013. Див. також Rojansky, Matthew, Corporate Raiding in
Ukraine: Causes, Methods and Consequences, Academic journal, Vol. 22, No. 3 /2014, p. 415
45 Постанова Кабінету Міністрів України № 316 з 1 березня 2007 року «Про затвердження Декларації цілей та
завдань бюджету на 2008 рік”
46 З проекту закону «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів щодо протидії протиправному
поглинанню та захопленню підприємств”
47 Стаття 64 Закону України Про АТ № 514-VI від 17 версеня 2008 р.
44
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році48. Кумулятивне голосування це механізм голосування під час обрання осіб до
складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на
кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право
віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між
кількома кандидатами49. Варто відзначити, що цей механізм дозволяє захистити інтереси
міноритарних акціонерів у зв'язку з можливістю обрання ними свого представника до
наглядової ради. Інститути “угод, щодо вчинення яких існує заінтересованість " (угод з
пов'язаними сторонами) і “значних правочинів” були запозичені з американського права
з метою вбереження активів компанії від необгрунтованого розмивання і приборкання
експропріації міноритарних інвесторів через значне вилучення приватних вигод контролю
більшістю. В той же час, механізм скликання загальних зборів акціонерів у формі
заочного голосування, передбачений в ст. 48 Закону про АТ має очевидне британське
походження (так звана “письмова резолюція”).50
Не слід вважати, що всі норми українського права компаній були запозичені, передані
чи пересаджені. Деякі з них еволюціонували самостійно, іноді змінюючи свою форму,
щоб привести її у відповідність з українськими реаліями. Наприклад, норма про
максимальну кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю (100 осіб), чи,
що всі акції в Україні є іменними та існують тільки в бездокументарній формі. Ще одні
автентичні рішення - вимога обов'язкового включення акцій публічних акціонерних
товариств до біржового списку хоча б однієї фондової біржі та вимога про обов'язкове
укладання угод щодо акцій публічних акціонерних товариств лише на фондових біржах заходи, які спрямовані на збільшення поставок квазі-ліквідних інструментів на фондові
ринки. Видається, що українські «сліди» можна знайти там, де для подолання існуючих
проблем використовується низхідний метод приписів і заборон. Ці та подібні правила
підкреслюють особливості і, певною мірою, самобутність українського права компаній,
яке, поряд з бажанням запозичувати всі найбільш передові стандарти, продовжує
боротися зі своїми унікальними викликами.
Загалом, не можна піддати сумніву, що основним джерелом натхнення для
українського законодавця у галузі права компаній служило німецьке право. І саме
завдяки цьому, сьогодні Україні набагато простіше наблизити своє корпоративне
законодавство до Acquis ЄС, в яких німецьке право відіграло роль провідника. Це
пояснюється тим, що німецький законодавець спочатку освоїв європейське
законодавство, а потім переніс його до свого чинного національного законодавствa про
компанії. Запозичуючи з Німеччини, Україна, таким чином, свідомо, хоча й побічно,
наблизила своє законодавство в сфері заснування та діяльності компаній до

Щодо історії кумулятивного голосування див. Jeffrey N. Gordon, Institutions as Relational Investors: A New Look at
Cumulative Voting, 94 Colum. L. Rev. 124, 142-60 (1994). Він детально аналізує дві хвилі впровадження
кумулятивного голосування (на рубежі століття, і знову після Другої світової війни) і повернення до нього (в
середині 1950-х, багато держав, що спочатку запровадили обов’язкове кумулятивне голосування, послабили
його відповідно до принципу опт-ін), що свідчить про те, що зміни права це не однобічний, а досить динaмічний
процес
49 Стаття 2 Закону Про АТ № 514-VI від17 вересня 2008 р.
50 У випадках,
передбачених статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів не більше 25 осіб,
допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для
голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти
календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій
формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення
від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні
бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається
прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій (ст. 48 ЗпАТ).
48
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європейських стандартів. В той же час, вплив системи загального права постійно
зростає51. Крім того, у зв’язку з розширенням масштабів процесів правового
запозичення, інтерналізацією бізнесу, зокрема, через європейську гармонізацію,
відмінності між континентальною та англо-саксонською системами стають розмитими.
Так на сьогодні ведуться яскраві переговори щодо трансплантації механізмів "похідних
позовів", положень про незалежних членів наглядової ради, правил “сквіз-ауту " і "сел-ауту"
в українське законодавство про компанії. Це відбувається тому, що "трансплантація
іноземних юридичних інститутів - це не питання національності, але користі та потреби.
Ніхто не буде нести річ з дальніх країв, коли він має таку ж хорошу або й кращу вдома,
але тільки дурень відмовиться від хініну тільки тому, що він не росте в його дворі”.52
Запровадження поширених і визнаних на міжнародному рівні нормативних моделей,
підтримуваних ефективним правозастосуванням, здатне більшою мірою привабити
іноземних інвесторів, ніж звичайні міжнародні договори про стимулювання інвестицій,
спеціальні економічні зони і території пріоритетного розвитку. Участь у господарських
товариствах (через повністю контрольовані дочірні компанії або спільні підприємства) є
однією з найпопулярніших форм іноземного інвестування в Україну, тому іноземні
інвестори повинні мати змогу діяти відповідно до відомих їм правил і стандартів, які є
загальними для всього західного світу.

4.2.2. УСПІШНІ ТА ПРОБЛЕМНІ ТРАНСПЛАНТАНТИ В УКРАЇНСЬКОМУ
ПРАВІ КОМПАНІЙ: ІНДИКАТОР ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО АНАЛІЗУ
По двох десятиліттях після занепаду соціалістичного права, правові транспланти є
звичним явищем для юристів-компаративістів, які описують траєкторію правових та
економічних змін в країнах трансформації53. Враховуючи обмеженість ресурсів, таких як
людський капітал і ефективні інститути (суди та академічне середовище) з одного боку,
та зростаючий попит з боку бізнес-середовища на адекватну правову базу - з іншого,
імпорт правових концепцій та інститутів виявився найбільш економічно ефективним, а
іноді і єдиним доступним способом подолання існуючих правових розбіжностей для
задоволення потреб перехідної економіки.54 Як наслідок, міжнародні донори, щоб
допомогти країні, що ровивається, надавали їй численних експертів для визначення,
адаптації і рецепції кращих практик з ряду успішних моделей. Та загальновідомо, що
навіть у тих випадках, коли письмове статутне право (інститут, юридичне поняття, чи
норма) є однакове у двох країнах, його юридична інтерпретація судами може значно
різнитися у зв’язку з розбіжностями у правовій традиції і правовій думці кожної країни. Ті ж
фактори стосуються і визначення успішності чи провалу юридичних трансплантантів.55

Крім того, Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від
14 травня 1992 року був істотно змінений в 2011 році під впливом англо-американської системи, а саме норм
Кодексу про банкрутство США (глава 11) про застосування процедур реорганізації до неплатоспроможних
компаній
52 Jhering, Rudolf, Geist des römischen Rechts, Part 1, 9th ed.,1955, p. 8
53 Pistor, Keinan, Kleinheisterkamp,West, Evolution of Corporate Law and the Transplant Effect: Lessons from six
countries, The World Bank Research Observer 18 (1) (2003), p. 89 et seq.
54 Oplustil, K, Radwan A., Company Law in Poland: Between Autonomous Development and Legal Transplants [in:]
Jessel-Holst, Christa, Kulms, Rainer, Trunk, Alexander (ed.), Private Law in Eastern Europe. Autonomous Developments
or Legal Transplants?, Hamburg 2010, p. 466
55 Galinou, Eirini Elefthenia, Legal Borrowing: Why Some Legal Transplants Take Root and Others Fail, In: Comparative
Labour Law and Policy Journal, Vol. 25, 2004, pр. 391-422
51
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Як вже було неодноразово зазначено, модернізація українського корпоративного права
відбувалася значною мірою за рахунок запозичень з німецького права. Тим не менш,
зважаючи на прогрес останніх реформ права компаній в Європі, що викликані явищем
регуляторної конкуренцї та основані на досягненнях сучасних корпоративних фінансів,
право компаній України було доповнене деякими важливими нормами, які походять із
загального права.
Варто відзначити, що більшість трансплантантів, які були пересаджені на український
ґрунт права компаній, особливо ті, що містяться в Цивільному кодексі і Законі «Про
акціонерні товариства» та згадані в попередньому параграфі, виявилися досить добре
допасованими до українських реалій. Додаткову вартість per se можна розгледіти в тому,
що до їх імплементації в існуючому законодавстві України про компанії існували великі
прогалини, які терміново треба було заповнити. Ця в цілому позитивна оцінка не
поширюється на норми Господарського кодексу, що заснований на соціалістичній
юридичній практиці і може бути визнаний значною мірою застарілим у світлі сучасних
умов. Тому навіть, якщо його прийняття і супроводжувалося посиланнями на західні
правові системи, це не відповідає його сутності, яка все ж залишається анахронізмом.
Тим не менш, не кожен трансплантант вижив на ґрунті українського права. Наприклад, у
сфері цивільного права запозичений з англійського права інститут трасту не прижився в
Україні. Незважаючи на те, що він був реципійований різними системами цивільного
права, напр. Квебеком, Шотландією, Японією, Ліхтенштейном і т.д., українська система,
однак, віштовхнула його: механізми подвійної власності, формального володіння та
інтересу бенефіціаріїв були занадто чужими, щоб прижитися і бути визнаними звичаями
ділового обороту в Україні. В свою чергу, деякі трансплантати у сфері права компаній
можуть вважатися сумнівними. Наприклад, норма про 60%-ий кворум від загальної
кількості акцій в ЗЗА в товариствах з обмеженою відповідальністю та акціонерних
товариствах, або про виплату дивідендів на прості акції тільки за рішенням ЗЗА
незалежно від величини отриманого товариcтвом в даному році прибутку. Україна не
змінила такого високого порогу кворуму з 1991 року, хоча в інших розвинених країнах він
був суттєво знижений. Це перешкоджає діяльності товариств і дуже часто створює
"тупикові" ситуації, коли ЗЗА взагалі не можуть бути скликані.
Іноді, український законодавець при запозиченні правових інститутів трансплантує тільки
частину іноземної норми чи інституту. Наприклад, візьмемо до уваги норми щодо
виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю. Згідно з українським
законодавством, учасник товариства з обмеженою відповідальністю, який систематично
не виконує або неналежним чином виконує свої обов'язки, або перешкоджає своїми
діями досягненню цілей товариства може бути виключений з товариства на підставі
рішення, за яке проголосували учасники, що володіють більш ніж 50 відсотками від
загальної кількості голосів учасників товариства56. Після виходу учасника з ТзОВ,
товариство повинне виплатити йому вартість частини активів товариства пропорційно до
його частки в статутному капіталі. Крім того, учаснику, що виходить, виплачується його
частка в доходах, отриманих товариством в році виходу57. Іншими словами, навіть, якщо
учасник виключається з товариства за борги чи інші проступки, останнє все ж
зобов'язане виплатити йому його частку в активах товариства. Це викликає багато

Стаття 64 Закону України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р. У цьому випадку цей учасник
(або його представник) не беруть участі в голосуванні
57 Стаття 54 Закону України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р.
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проблем на практиці. Для порівняння, згідно з німецькими нормами, які служили
джерелом для українських, в разі виключення з ТзОВ у зв’язку з боргами, учасник втрачає
право на свою частку. Він також не має права на повернення вплат, зроблених ним на
користь компанії. Інший приклад - британські норми про можливість проведення
загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування відповідно до законодавства
України застосовуються тільки до акціонерних товариств з менш ніж 25-ма акціонерами,
а до товариств з обмеженою відповідальністю не застосовуються взагалі.
Слід також підкреслити, що деякі запозичені норми рідко або й взагалі не
використовуються на практиці, хоча вони забезпечуть практичні рішення й видаються
добре «вплетеними» в українське законодавство. Ця категорія невдалих трансплантантів
ілюструє розбіжності між тим, що написано в законі (право в книгах) і тим, що існує в
реальності (право в дії). Це стосується і зовнішніх членів наглядової ради (раніше тільки
акціонери товариства могли бути обрані до складу ради), комітетів наглядової ради
(крім банків, інші АТ практично не передбачають їх в своїй структурі управління), інституту
корпоративного секретаря, який покликаний забезпечувати комунікацію між
товариством, його акціонерами та інвесторами. На наш погляд, проблемою, яка
гальмує розвиток таких правових інститутів є не проблемний трансплант чи невдала
трансплантація per se, а особливості управління та діяльності акціонерних товариств.
Щоб зрозуміти ситуацію та основні механізми, потрібен більш детальний аналіз процесів
управління з орієнтацією на власність і зворотній зв'язок між товариством та його
акціонерами, які обговорюватимуться в наступних розділах. Крім того, само собою
зрозуміло, що на початку кожні нові рішення здаються дивними і незрозумілими, та
пов'язані з додатковими витратами і зусиллями. Тому, увага повинна приділятися
інформаційній кампанії, спрямованій як до товариств, так і до акціонерів.
Наступним трансплантантом, на який варто звернути увагу, є інститут акціонерного
договору, запозичений в країн загального права. На нашу думку, цей трансплантант
приживеться в Україні, і то цілком успішно, але в даний час він не може цього зробити
через неправильне, вбоге та непослідовне правове регулювання надане українським
законодавцем. Відповідно до ст. 29 Закону про АТ 58, статутом товариства може бути
передбачена можливість укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів
покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і
передбачається відповідальність за його недотримання. Це єдина норма, яка регулює
інститут акціонерних угод в українському законодавстві. Їх правова природа і місце,
застосування та механізми забезпечення виконання залишаються неврегульованими.
Крім того, відповідно до ст. 116 і ст. 117 ЦК, ст.ст. 25, 29 Закону про АТ, ст.ст. 10, 11 Закону
України «Про господарські товариства» тільки законодавчими актами та статутом можуть
встановитися права та обов'язки акціонерів. Для того, щоб застосування акціонерних
договорів стало ще більш суперечливим (і що більш важливо - виконання зобов'язань за
такими договорами), Постанова «Про практику розгляду судами корпоративних спорів»
2008 року59 передбачає, що діяльність акціонерного товариства та відносини між
акціонерами регулюються виключно законами та іншими нормативними правовими
актами України. Таким чином, на сьогодні відповідно до українського законодавства
природа акціонерних договорів є неясною і розмитою, що заважає їм поширюватися і

В Україні учасники ТзОВ не вправі укладати аналогічні угоди
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 р № 13 «Про судову практику розгляду
корпоративних спорів"
58
59
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виступати ефективним інструментом самодостатнього регулювання внутрішніх справ
товариства, а також зниження ризиків, пов'язаних з мінливістю законодавства України.
Крім того, акціонерні договори не можуть регулюватися іноземним правом, тому
акціонери повинні застосовувати виключно норми українського законодавства для
регулювання відносин між ними.
На даний час в Україні тривають палкі дебати щодо запровадження інституту похідних
позовів60 в українське корпоративне законодавство. Слід зазначити, що в країнах англоамериканської правової системи, акціонери традиційно мали доступ до судового
захисту своїх прав61, підсиленого сприятливими нормами щодо судових витрат. Країни
континентального права, навпаки, як правило, обмежують застосування похідних позовів,
наприклад, шляхом введення порогу капіталу та за допомогою інших процедурних
вимог, хоча цей підхід останніми роками поступово змінюється. Як зазначила Л.
Островська, "країни з достатньо розвиненими фондовими ринками визнають у тій чи
іншій формі інститут похідного позову, незалежно від того, до якої правової сім'ї належить
їхня правова система"62. В Україні акціонери можуть захищати свої права та інтереси в
суді тільки тоді, коли ці права і інтереси були порушені безпосередньо. Жодних похідних
позовів не передбачено. І все ж залишається дискусійним питання, чи потрібно надавати
акціонерам право звертатися до суду в інтересах товариства, беручи до уваги нинішні
політичні та економічні умови, можливі майбутні зловживання цим правом, які, ймовірно,
посприяють "рейдерству". Справа в тому, що більшість атак рейдерів в Україні
починається з пред'явлення позову міноритарним акціонером до товариства з
дріб’язкових або фікційних підстав. Через такі дії товариство змушене брати участь в
декількох судових процесах (часто одночасно), які лише забирають час та кошти, а
також блокують діяльність товариства. Це дає можливість припускати, що розширення
підстав для подання позову у зв'язку з введенням похідних позовів може призвести до
збільшення числа фікційних судових процесів і, отже, рейдерських атак. Для того, щоб
розв’язати цю дилему, а також інші, що стосуються правових запозичень, потрібно
розглянути питання про причини, необхідність та ефективність правової трансплантації. В
пост-комуністичний період розвитку України необхідність перегляду, заміни чи
реформування законодавчої бази господарського права була очевидною, оскільки
потрібно було «розв'язати» ринкові сили для розвитку і зростання. В даний час, бажання
запозичувати пояснюється крізь призму престижу і політичних можливостей, як це часто
вказується в літературі63, а також вимогами суспільства. Одним словом, для того, щоб
закон був ефективним, в державі повинна існувати реальна потреба регулювання
певних відносин. Це призведе до того, що закон буде використовуватися.64 Потрібно
вказати, що Україна досі продовжує боротися з внутрішнім і зовнішнім запотребуванням
на конкурентне бізнес-середовище, насамперед правові та інституційні рамки, здатні

Похідний позов означає позов акціонера від імені товариства проти третьої особи. Часто цією третьою
особою є інсайдер товариства, напр. менеджер (директор) або член наглядової ради.
61 Ст. 118 Закону № 66-537 від 24 липня 1966 р. (переглянутий Code de commerce), J.O. 26 Juill., p. 6402 (1); BLD
1966, 353-404) (Fr.) ( Law of July 24, II). Для детальної інформації див. Pistor, Katharina, Keinan, Yoram,
Kleinheisterkamp, Jan, West, Mark, The Evolution of Corporate Law: a Cross-Country Comparison, University of
Pennsylvania Journal of International Economic Law, 2002
62
Островська Л.A., Непрямі (похідні) позови: міжніродний досвід та законодавство України, автореф. дис. канд.
юрид. наук, Одес. Нац. Юрид. Акад., Одеса, 2008, 19 ст.
63 Звіт: "Shaping a Market-Economy Legal System. A Report of the EC/IS Joint Task Force on Law Reform in the
Independent States," in European Economy, no. 2, 99ff. (1993). Див. також Gianmaria, Ajani, By Chance and
Prestige: Legal Transplants in Russia and Eastern Europe, The American Journal of Comparative Law, Vol. 43,
No. 1,1995
64 Berkowitz, Daniel, Pistor, Katharina, Richard Jean-Francois, Economic Development, Legality and the Transplant
Effect, William Davidson Working Paper Number 410, September 2001
60
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ефективно акумулювати внутрішній та залучити зовнішній капітал. Це слід розглядати як
тригер свідомого запозичення правових та інституційних рішень, зокрема, у сфері
корпоративного права. Проте, слід пам'ятати, що майже кожен правовий механізм,
взятий з юрисдикції країни-експортера відображає деякі елементи правової культури,
традицій та історії цієї країни. Процес трансплантації правових норм чи інститутів із
зарубіжних правових систем не зводиться до простого копіювання правового інституту чи
набору норм з експортуючої в імпортуючу юрисдикцію. Тому потрібно брати до уваги
ступінь соціально-економічного розвитку, а також загальну і організаційну культуру
країни, якій призначаються запозичені правові норми чи інститути. Ці обставини
створюють особливі умови для правового розвитку, відомого як «шлях залежності». Ризик
неправильної роботи трансплантованих норм є особливо високим, якщо вони
переносяться в інституційний вакуум або протидіють інерції раніше сформованої
практики.

5. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО КОМПАНІЇ ТА КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ З ПЕРСПЕКТИВИ ACQUIS ЄС
5.1.

СУЧАСНИЙ СТАН УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
КОМПАНІЇ ТА КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПРО

5.1.1. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД
Сучасне корпоративне законодавство України являє собою украй суперечливий
конгломерат правових норм, які безсистемно розкидані по декільком основним
джерелам65. Основні норми, що регулюють питання заснування, діяльності і ліквідації
юридичних осіб в Україні регулюються Цивільним Кодексом України66, Господарським
Колексом України67, Законами України “Про господарські товариства”68 і “Про
акціонерні товариства”69. Вимоги до розкриття інформації, випуску цінних паперів і
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку передбачені Законом "Про цінні
папери та фондовий ринок"70. Закон «Про депозитарну систему України" визначає
правові засади функціонування депозитарної системи України, встановлює порядок
реєстрації та підтвердження прав на емісійні цінні папери та прав за ними у системі
депозитарного обліку цінних паперів. Відносини, які виникають у сфері державної
реєстрації юридичних осіб регулюються Законом України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"71.

„Концепція розвитку корпоративного законодавства України" затв. Рішенням Ради Комітету корпоративного
права Асоціації правників України від 03.10.2007 р.
66 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. No. 435-IV
67 Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. No. 436-IV
68 Закон України “Про господарські товариcтва” від 19 вересня 1991 р. of No. 1576-XII
69 Закон України “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 р. No. 514-VI
70 Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 р. No. 3480-IV,
71 Закон України “Про депозитарну систему України” від 6 липня 2012 р. No. 5178-VI
65
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Цивільний і Господарський кодекси регулюють всі види товариств, тобто товариства з
обмеженою відповідальністю (ТзОВ), акціонерні товариства (АТ), товариства з
додатковою відповідальністю (ТзДВ), повні та командитні товариства. Крім того,
Господарський кодекс України виділяє ще один господарюючий суб'єкт - підприємство,
яке відповідно до положень інших нормативних актів (Цивільного кодексу) вважається
об'єктом правових відносин (як майновий комплекс), а не суб’єктом. Навіть, якщо цей
дуалізм між суб'єктивним і об'єктивним поняттями підприємства існує і в багатьох
європейських юрисдикціях, воно залишається все ж доктринальним поняттям, а не
окремою організаційно-правовою формою. Тому порівняння Цивільного та
Господарського кодексів демонструють певну плутанину, і визначення з Господарського
кодексу (підприємство як суб'єкт права) видається надмірним, якщо не неправильним.
Це лише один з прикладів явища широкого масштабу. Нічого дивного тут немає:
численні конфлікти, невідповідності, прогалини і збіги існують між багатьма нормами
Цивільного і Господарського кодексів, які регулюють ті ж самі питання. Господарський
кодекс тяжіє до відновлення командної економіки, дозволяючи, наприклад, органам
влади диктувати дії товариства і позбавити його різних пільг і привілеїв у випадку
невиконання їх вимог. У зв'язку з цим, цей "нащадок радянської епохи" видається
перешкодою для розвитку ефективного вільного ринку в Україні і, на нашу думку,
повинен бути скасований. Аналіз найбільш очевидних неузгодженостей в законодавстві
про компанії України висвітлений в пункті 5.2, а також у Додатку № 1 до цього Звіту.
Незважаючи на те, що в українському законодавстві немає системного розподілу
товариств на «об’єднання осіб» та «об’єднання капіталу», таку диференціацію можна
провести на основі їх характеристик. Це дослідження фокусується на ТзОВ і АТ, як
найпопулярніших корпоративних організаційно-правових формах в Україні, які охоплені
вторинним законодавством ЄС.
17 вересня 2008 року Верховна Рада України прийняла закон "Про акціонерні
товариства". Ця подія стала сенсацією, оскільки протягом останніх восьми років
парламент сім разів відмовляв в прийнятті схожих законопроектів. Цей закон вніс суттєві
покращення в систему корпоративного управління та правового статусу міноритарних
акціонерів. Разом з тим, немає жодного окремого правового акту, який би схожою
мірою, як це робить закон про АТ, регулював ТзОВ і ТзДВ. Норми кодексів (Цивільного і
Господарського) носять дуже загальний характер і не містять деталізованих та
спеціальних положень, які б враховували всі особливості різних видів товариств.

5.1.2. ЗАКОНОДАВСТВО,
ЩО
РЕГУЛЮЄ
ДІЯЛЬНІСТЬ
ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) вважається найбільш привабливою
формою ведення бізнесу в Україні. Це пояснюється його специфічними
характеристиками - обмеженою відповідальністю, окремою правосуб’єктністю,
відсутністю мінімального статутного капіталу і простотою створення і діяльності.
Незважаючи на поширеність ТзОВ, його правовий статус викриває деякі явні недоліки
нормативної техніки - двозначності, а також прогалини і упущення. Загальні аспекти
діяльності ТзОВ регулюються нормами Цивільного та Господарського кодексів України.
Але основним джерелом правового регулювання цього виду товариств залишається
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Закон України "Про господарські товариства", прийнятий у грудні 1991 року. На жаль, не
всі питання заснування та діяльності ТзОВ регулюються в цих трьох законах. Кожен з них
містить норми, що стосуються лише певних аспектів, іноді певне питання регулюється в
усіх трьох законах, іноді в двох, а іноді тільки в одному72, створюючи при цьому
дублювання і протиріччя. Рідко можна чітко визначити, чи певні аспекти вичерпно
регулюються в одному законі, чи може існують інші законодавчі акти, які також повинні
братись до уваги. Таким чином, законодавство про товариства з обмеженою
відповідальністю вимагає невідкладної реформи в Україні.
Недоліки чинного законодавства України про товариства з обмеженою відповідальністю
можуть бути зведені до непотрібних і обтяжливих на практиці вимог щодо зазначення в
статуті певного роду інформації (розміру частки у відсотках кожного учасника у
статутному капіталі, адже кожна зміна такого розміру супроводжується тривалою
процедурою внесення змін до статуту); недостатнього захисту прав учасників, у тому
числі у зв'язку з відсутністю адекватних засобів захисту проти недобросовісних та
упереджених abus de majorité; широких повноважень виконавчого органу без належних
механізмів контролю та нагляду (відсутність навіть необов’язкової наглядової ради);
громіздких і недосконалих процедур скликання загальних зборів учасників;
недостатнього врегулювання процедур виходу та виключення з товариства.
Разом з тим, у світлі так потрібних Україні системних економічних реформ і постійної
гострої потреби в зовнішньому та внутрішньому капіталі, дуже важливо запевнити, що
правова система України готова служити сучасною та адекватною правовою базою для
ринкової економіки73. Серед недавніх вдосконалень діючих правових норм можна
виділити можливість звільнення директора без зазначення конкретної причини за умови
виплати йому 6-місячної заробітної плати74, можливість тимчасово відсторонити
директора з посади в будь-який час і запровадження необмеженої особистої
відповідальності директорів за збитки, завдані ними товариству. Але оскільки не існує
жодних норм стосовно похідних позовів і можливості створення наглядової ради у ТзОВ,
практична реалізація цих положень (про відповідальність директорів) є невизначеною і
утрудненою.
В той же час, зберігаються проблеми, спричинені відсутністю окремого закону про
товариства з обмеженою відповідальністю, які мають бути вирішені якомога швидше.
Тому, починаючи з 2012 року прийняття Закону України «Про товариства з обмеженою та
додатковою відповідальністю» активно обговорюється і є однією з найбільш очікуваних
змін в корпоративному законодавстві України. Представлені два конкуруючі проекти - №
2011 і № 2011-1. Наступним кроком є прийняття до розгляду одного з них Верховною
Радою України і подальше його прийняття. Незважаючи на невизначеність дати його
можливого прийняття, важливо розглянути основні положення проектів та проаналізувати
їх вплив на існуючу законодавчу базу права компаній в Україні.

Schauer, Martin, Lawrenjuk, Anna, Ukrainian company law between modernization and post-Soviet tradition - the
joint stock company as an example [in:] Besters-Dilger, Juliane (ed.), Ukraine on its way to Europe. Interim results of
the Orange Revolution. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2009, p. 129
73 Irina Paliashvili, Summary update on legal framework for business operations in Ukraine, ркжим доступу:
http://www.rulg.com/documents/USUBC_3Jan08_Paliashvili_Summary_Legal_%20Business_Climate.doc
74 На відміну від німецької моделі, українське законодавство є менш строгим в питанні диференціації між
організаційними зв’язками і трудовими відносинами.
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Законопроект №2011 цілком вписується у діючу схему відносин між учасниками
товариства, і побудований на тому ж самому принципі необмеженого домінування
контролюючого учасника, що й чинний Закон "Про господарські товариства". Суттєвими
новелами проекту можна вважати лише прописану в ньому можливість створити такий
орган, як наглядова рада (ст. 38), та пропозицію знизити кворум загальних зборів
учасників з 60% (за чинним законодавством) до вище 50% статутного капіталу (ч. 4 ст. 33),
що дозволить уникнути ситуації шантажу контролюючого учасника міноритаріями через
відсутність кворуму загальних зборів75. Такий високий кворум часто створює так звані
"тупикові" ситуацій, коли неможливість його осягнення перешкоджає нормальній
діяльності компанії.
При цьому проект передбачає, що всі деталі стосовно компетенції наглядової ради та
процедури її формування передбачаються в статуті товариства. Для міноритарних
акціонерів це означає необхідність заздалегідь піклуватися про свої інтереси ще на стадії
розробки статуту. На додачу, вони повинні брати до уваги ризик можливого скасування
відповідних положень під час майбутніх змін статуту.
Відповідно до положень проекту № 2011 міноритарні акціонери не матимуть
гарантованого доступу до фінансових документів товариства (якщо про це не буде
окремо записано в статуті) (ч. 1 ст. 7), і їхнє право продати свою частку третім особам
може бути скасоване статутом (ч. 2 ст. 18). Без підтримки контролюючого учасника
міноритарні учасники не матимуть можливості притягнути посадових осіб товариства до
відповідальності за шкоду, завдану товариству їхніми діями. Крім того, в тексті
законопроету немає норм про регулювання значних правочинів та правочинів із
заінтересованістю, як і положень про афілійованих осіб. Все це означає лише те, що у
разі ухвалення цього законопроекту в теперішній редакції міноритарні учасники
залишаться безправними заручниками сваволі контролюючого учасника.76 Внаслідок
цього, товариство з обмеженою відповідальністю не зможе збільшити свої можливості для
залучення капіталу дрібних інвесторів, як і служити ефективною правовою формою для
венчурних підприємств.
У свою чергу, конкуруючий проект, тобто законопроект № 2011-1 зайняв більш
прогресивну позицію. Його основні новели охоплюють:
 скасування обов’язку вказувати в статуті перелік учасників та інформацію про
розмір їхньої частки (відповідні дані будуть зберігатися виключно в Єдиному
державному реєстрі);
 встановлення вимог до форми укладення договорів з акціями (тільки в письмовій
формі з нотаріальним посвідченням);
 моніторинг укладення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю;
 можливість проведення загальних зборів з використанням електронних засобів
зв'язку;
 положення про кореспонденційне голосування;
 можливість встановлення наглядової ради в ТзОВ (шляхом кумулятивного
голосування);
 можливість укладення акціонерних договорів;

Єфіменко
A.,
Закон
про
товариства
з
обмеженою
відповідальністю.
Режим
доступу:
http://gazeta.dt.ua/business/zakon-pro-tovaristva-z-obmezhenoyu-vidpovidalnistyu-vibir-mizh-ekonomikoyurozkradannya-ta-shansom-na-zrostannya-_.html
76 Ibid.
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 обмеження права виходу учасника, який володіє більш, ніж 50% статутного капіталу
товариства (вихід такого учасника можливий тільки за згодою всіх інших учасників);
 зниження кворуму загальних зборів учасників з 60% до вище 50% статутного
капіталу.
Крім того, проект № 2011-1 наділяє всіх учасників правом необмеженого доступу до всіх
документів товариcтва (ст. 19). Єдиним винятком цього права є рішення суду щодо
учасника, який може бути зацікавлений у передачі конфіденційної інформації
конкурентам товариства. Наявність зв’язків з конкурентами товариства також може стати
підставою для виключення учасника (ст. 13).
Особлива увага повинна приділятися регулюванню акціонерних договорів як
ефективного і привабливого інструменту планування та координації політики товариства
в середньостроковій перспективі. Проект № 2011-1 накладає деякі обмеження на
укладення таких договорів, наприклад: заборону грошових винагород за такими
угодами з метою запобігання хабарництву; заборону угод із невизначеним строком дії;
обов'язок повідомити інших учасників товариства про укладену угоду (ст. 20). Проект
містить низку положень, які забезпечують можливість звернення кредиторами стягнення
на особисте майно директорів на підставі їх субсидіарної відповідальності за
зобов'язаннями товариства в результаті неналежного виконання ними своїх обов'язків.
Проект № 2011-1 уніфікує правові форми господарюючих суб’єктів. Відповідно до його
положень, приватні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні
підприємства вважаються товариствами з обмеженою відповідальністю і повинні бути
перейменовані та функціонувати відповідно до норм, які регулюють їх діяльність. Важливо
відзначити, що цим проектом не передбачено жодних обмежень кількості учасників в
ТзОВ (в чинному законодавстві і законопроекті № 2011 кількість учасників не може
перевищувати 100 осіб). Та ця зміна не є пріоритетною, оскільки статистично кількість
учасників українських товариств з обмеженою відповідальністю не перевищує 10 осіб.
Ще одним важливим кроком є введення нового механізму захисту міноритаріїв похідного позову. Вже згаданий проект № 2011-1, а також відносно новий проект закону
№ 2013a Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту прав інвесторів, який
був зареєстрований у Верховній Раді України у вересні 2013 року і в даний час
знаходиться на порядку денному законодавця, передбачають запровадження інституту
похідних позовів. Проте, жоден з них досі не прийнятий і на даний момент обговорюються
їх можливі зміни. Згідно з проектом закону № 2013a, норми про похідний позов повинні
уповноважити учасників (акціонерів) товариства звернутися з позовом до суду від імені
товариства проти його посадових осіб, якщо ці посадові особи завдали товариству
збитків своїми незаконними діями або неналежним виконанням своїх обов’язків. Згідно з
проектом закону, похідний позов може бути пред'явлений акціонерами (акціонером) і
учасником (-ами), які є власниками індивідуально або колективно п'яти або більше
відсотків статутного капіталу товариства.
Загалом можна сказати, що норми, які регулюють діяльність ТзОВ в Україні, повинні бути
значною мірою модернізовані. Ситуація, за якої такі норми містяться в трьох різних
правових актах та дублюють одна одну, є несумісною з практикою та стандартами ЄС.
Новий закон про ТзОВ повинен бути прийнятий якомога швидше, а збіжні положення
Цивільного кодексу та Закону «Про господарські товариства» повинні бути усунені.
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5.1.3. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА
Діяльність акціонерних товариств в Україні регулюється Цивільним кодексом,
Господарським кодексом та Законом України "Про акціонерні товариства". Останній є
основним джерелом правового регулювання, що визначає процедуру створення,
діяльності, припинення та виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та
обов'язки акціонерів. До його прийняття у 2008 році, ці питання регулювались законом
"Про господарські товариства", який не відповідав вимогам розвитку економічних
відносин в Україні через відсутність чіткого уявлення про природу акціонерного
товариства та його місця на ринку77.
На необхідність прийняття закону про АТ вказує Цивільний кодекс, в якому містяться
загальні положення про акціонерні товариства, однак немає закріпленої детальної
процедури їх застосування, а лише ряд прямих і непрямих посилань на спеціальний
закон78. Так, в 2008 році був прийнятий такий спеціальний закон, який став значним
кроком вперед у напрямку модернізації українського корпоративного права,
підвищення рівня корпоративного управління, покращення захисту прав інвесторів і
наближення до стандартів ЄС.
Крім того, Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" регулює відносини, що
виникають у процесі розміщення та обігу цінних паперів, а також здійснення
професійної діяльності на фондовому ринку. Новий закон про депозитарну систему був
прийнятий в 2012 році. Відповідно до його положень, Всеукраїнський депозитарій цінних
паперів втратив свою ліцензію і повинен передати глобальні сертифікати всіх випусків
цінних паперів, обслуговуваних ним, до Центрального депозитарію, який на сьогодні є
"єдиним гравцем"79 (разом з Національним банком України) в області депозитарних
послуг.
Як вже було сказано, Закон про АТ, який набув чинності 29 квітня 2009 року значно
вдосконалив систему корпоративного права та правовий статус акціонерів. Був
оголошений дворічний перехідний період, який почався в 2009 році, і під час якого всі
існуючі акціонерні товариства повинні були бути приведені у відповідність з новим
законом. Під час перехідного періоду, діяли два паралельні набори законів: стара
нормативна база (Закон "Про господарські товариства"), як і раніше повною мірою
застосовувалася до існуючих акціонерних товариств, в той час як Закон про АТ мав
застосування до всіх новостворених та тих діючих акціонерних товариств, які добровільно
перейшли на новий режим до закінчення перехідного періоду, передбаченого новим
законом80.

Відповідно до розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" закону про АТ від 17.09.2008 «через два роки з
дня набрання чинності цим Законом втрачають чинність статті 1-49 Закону України "Про господарські
товариства” в частині, що стосується акцірнерних товариств»
78 Ivasiv, I. (2008). Corporate governance issues in Ukrainian banks. Journal of European Economics, 2, ст.ст. 232–241.
79 Sayenko Kharenko, New Depository System Law, режим доступу: http://www.sk.ua/news/new-depository-systemlaw
80 Розділ VII "Прикінцеві та перехідні положення" закону про АТ від 17.09.2008: «Через два роки з дня набрання
чинності цим Законом втрачають чинність статті 1-49 Закону України "Про господарські товариства” в частині,
що стосується акцірнерних товариств»
Див. також EBRD “Country Strategy for Ukraine” (2011-2014), режим доступу:
http://www.ebrd.com/downloads/country/strategy/ukraine_draft.pdf
77

AETS Consortium – Грудень 2014

35

Згідно з новим законом, АТ може бути публічним (публічне АТ відповідає поняттю
“лістингова компанія” відповідно до термінології вжитої напр. в Звіті ГВР81) чи приватним
(приватне АТ є відповідником “відкритої компанії” в розумінні ГВР). Число акціонерів
приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 осіб. ПАТ зобов'язане
пройти процедуру лістингу і бути включеним до реєстру хоча б однієї фондової біржі.
Акції приватних акціонерних товариств не можуть купуватися та/або продаватися на
фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону. Публічні АТ
можуть здійснювати як публічне, так і приватне розміщення акцій, тоді як приватні
акціонерні товариства - тільки приватне розміщення. У випадку публічного розміщення
акцій, тип товариства повинен бути змінений з приватного на публічне. Наступна таблиця
детально висвітлює відмінності між двома типами акціонерних товариств.
Тип АТ

Публічне

Приватне

Кількість акціонерів

необмежена

до 100 осіб

Вимоги до емісії акцій

публічне і приватне
розміщення акцій

тільки приватне розміщення

Обіг цінних паперів

обов'язкове включення акцій
до біржового списку хоча б
однієї фондової біржі

акції не можуть купуватися
та/або
продаватися
на
фондовій біржі, за винятком
продажу
шляхом
проведення
на
біржі
аукціону

Умови купівлі-продажу

немає переважного права
акціонерів на придбання
акцій товариства,
що
пропонуються їх власником
до відчуження третій особі.
Акціонери можуть відчужити
свої акції без згоди інших
акціонерів

статутом
може
бути
передбачене
переважне
право акціонерів на купівлю
акцій, що пропонуються їх
власником
до
продажу
третій особі

Переважне право
акціонерів при
додатковій емісії акцій

застосовується тільки при
приватних
розміщеннях
акцій

обов’язкове

Прийняття рішень

- проста більшість
- в певних справах - 3/4
голосів
акціонерів
зареєсторованих для участі

статут може передбачати
більшу кількість голосів, ніж
проста більшість чи 3/4
голосів
акціонерів

Звіт Групи Високого Рівня Експертів Права Компаній з питань, пов’язаних з пропозиціями поглинання,
Брюссель, 2002 р.
81
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в ЗЗА

зареєсторованих для участі в
ЗЗА, і/чи інші питання, які
повинні
вирішуватися
більшою,
ніж
проста
більшість, кількістю голосів,
за
винятком
справ
передбачених ч. 2 і ч. 3 ст. 42

- письмове повідомлення
акціонерів (не пізніше, ніж
за 30 днів до дати ЗЗА)
- повідомлення фондової
біржі, на якій товариство
пройшло
процедуру
лістингу
- публікація повідомлення в
офіційному
друкованому
органі
- повідомлення на власній
веб-сторінці
в
мережі
Інтернет

письмове
повідомлення
акціонерів (не пізніше, ніж за
30 днів до дати ЗЗА)

Голосування

тільки
з
бюлетенів

не
тільки
(дозволяється
відкрите голосування)

Розкриття інформації

обовязок мати власну вебсторінку в мережі Інтернет

Призначення
членів
наглядової ради

виключно шляхом
кумулятивного голосування82

Вимоги щодо
зовнішнього аудиту

Обовязковий
незалежний
аудит щорічних фінансових
звітів

Повідомлення
проведення ЗЗА

про

використанням

-

на
підставі
принципу
представництва
у складі
ради
представників
акціонерів пропорційно до
кількості належних їм акцій
або шляхом кумулятивного
голосування
(конкретний
спосіб
повинен
бути
вказаний в статуті)

-

82

Кумулятивне голосування – голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна
кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а
акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між
кількома кандидатами.
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До основних змін в новому Законі про АТ (ЗпАТ) відносяться, зокрема, норми щодо
можливості приватної купівлі-продажу акцій в публічних акціонерних товариствах,
обрання юридичної особи акціонера членом наглядової ради АТ, детального
регулювання кумулятивного голосування при обранні керівних органів АТ83. Серед інших
переваг ЗпАТ слід виділити такі надзвичайно важливі механізми захисту прав акціонерів,
як (і) права оцінки - право акціонера вимагати від товариства викупу його акцій у разі,
якщо такий акціонер голосував проти окремих рішень з суттєвих питань
(фундаментальних змін в товаристві), прийнятих загальними зборами, (іі) регулювання
процедури схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, (ііі) правила
кумулятивного голосування для обрання наглядової ради та ревізійної комісії, (iv) право
міноритарного акціонера продати акції покупцю контрольного пакету акцій за
справедливою ринковою ціною (вихід у випадках контрольних трансакцій), і т.д. Всі вони
були довгоочікуваними кроками на шляху до сучасної системи корпоративного права
України. Наступний етапом є подальше наближення цих норм до стандартів ЄС, як і
імплементація додаткових норм і стандартів з метою досягнення необхідного рівня
узгодженості із законодавством ЄС про компанії.
Потрібно сказати, що в світлі нового закону 2008 року українське законодавство про
акціонерні товариства досягло хорошого рівня наближення до стандартів та практик ЄС.
Вимоги до мінімального розміру статутного капіталу, статуту акціонерного товариства,
розміщення та ціни акцій, анулювання акцій, виплати дивідендів, оплати акцій
засновниками, визначення ринкової вартості майна, скликання загальних зборів,
представництва інтересів акціонерів тощо є дотриманими. Звісно, залишаються питання,
які ще потребують додаткових реформ для приведення їх у відповідність з директивами
ЄС (див. Додатки до цього Звіту).
Закон про АТ надає акціонерам переважне право придбання приватно розміщених
акцій додаткової емісії (ч. 3 ст. 15, ст. 27 ЗпАТ). Однак, щодо акцій публічно розміщених
аналогічне право не передбачене, незважаючи на те, що Директива про Капітал
(Директива 2012/30/ЄС, ст. 33) не допускає такої диференціації. Станом на сьогодні,
українське законодавство передбачає переважні права для власників простих акцій і
надає можливість товариству закріпити в статуті такі ж права для власників
привілейованих акцій. Знову ж таки, Директива про Капітал не передбачає такого
диференційованого підходу. Не пізніше, ніж за 30 днів до приватного розміщення акцій,
товариство зобов'язане повідомити акціонерів про можливість реалізації ними свого
переважного права, подаючи інформацію про кількість акцій, ціну розміщення, правила
визначення кількості акцій, на які акціонер має переважне право, а також строк і
порядок реалізації зазначеного права. Товариство повинне також опублікувати таке
повідомлення. У свою чергу, вимоги Директиви 2012/30/ЄС суттєво відрізняються, тобто

Обрання членів наглядової ради в публічних акціонерних товариствах відбувається виключно шляхом
кумулятивного голосування. У приватних акціонерних товариствах - шляхом кумулятивного голосування або
відповідно до принципу пропорційності. Як правило, правління обирається наглядовою радою. Але, якщо в
товаристві наглядова рада не створена (така ситуація можлива в товариствах з 9 і менше акціонерами),
повноваження призначати членів виконавчого органу залишається за загальними зборами. Крім того, загальні
збори акціонерів є найвищим органом в товаристві, який може вирішувати будь-які питання діяльності
товариства, і його рішення перекреслюють рішення наглядової ради. Таким чином, теоретично не є
забороненим, хоча і не обов'язковим, зазначення в статуті, що акціонери обирають членів правління шляхом
кумулятивного голосування.
83
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відповідно до ст. 33 зазначеної Директиви акціонери як лістингових, так і нелістингових
акціонерних товариств мають переважне право придбання акцій при збільшенні
статутного капіталу грошовими вкладами. Таким чином, на відміну від українських,
норми Директиви є ширшими за обсягом (ч. 3 ст. 15 ЗпАТ); вона передбачає переважне
право і для публічно розміщених акцій. Навіть, якщо відповідно до Директиви про Капітал
акціонери мають переважне право у всіх випадках збільшення статутного капіталу
вкладами у грошовій формі, багато держав-членів виходять за рамки цієї вимоги,
наприклад, Німеччина, Австрія, Польща, Хорватія (іншу позицію зайняли Франція, Італія,
Нідерланди, де надання переважного права обмежується вкладами в грошовій формі).
Положення Директиви щодо переважних прав вважаються захисним механізмом і
встановлюють мінімальний стандарт, який може бути підвищений державами-членами.
Рекомендуємо українському законодавцю поширити це право і на вклади в нeгрошовій
формі, тобто, щоб переважне право надавалося інвесторам незалежно від вкладів,
внесених ними як плата за нові акції. Підставою для цієї рекомендації є та обставина, що
переважне право - це чітка норма, яка здатна захистити міноритарних акціонерів від
розмивання їх часток, як з перспективи їх голосів, так і вартості інвестицій. У перехідній
юрисдикції з ще не достатньо розвиненими стандартами фідуціарних обов'язків та
дефіцитом їх належного виконання, чіткі правила превалюють над відкритими
стандартами. Як уже згадувалося, переважне право має бути надано акціонерам
приватних і публічних АТ (див. додаток I до Директиви про Капітал). Переважне право
має бути надане акціонерам власникам простих акцій, як і власникам привілейованих
акцій. Це потрібно зробити з врахуванням того, що переважні права дозволяють
підтримувати статус-кво в товаристві, як з точки зору впливу (частка в праві голосу), так і
вартості (захист від роздроблення як форми поступової експропріації). Якщо можливо,
нова емісія повинна відображати вже існуючу структуру розподілу акцій та їх класи.
Безсумнівно, українському законодавцю потрібно звернути належну увагу на питання
наближення чинних норм, що регулюють режим переважного права, до вимог
Директиви про Капітал.
Права акціонерів, їх правові та інституційні гарантії повинні бути суттєво переглянуті і
доповнені в українському законодавстві. Це випливає в основному з обов'язкових
керівних принципів, викладених у Директиві 2007/36/ЄC (так звана «Директива про права
акціонерів" - ДПА). По-перше, норми про можливість участі у загальних зборах за
допомогою електронних засобів зв'язку, а також голосування поштою повинні бути
імплементовані в Закон про АТ відповідно до ст. 8 і ст. 12 ДПА. Крім того, положення
щодо документів, які повинні бути надані акціонерам, і документів, з якими акціонери
повинні мати змогу ознайомитися в період підготовки до проведення загальних зборів (ст.
5 ДПА), вимагають певних змін в українському законодавстві. ЗпАТ в чинній редакції не
відповідає вимогам вищезгаданої Директиви 2007/36/ЄC, оскільки не закріплює переліку
документів, до яких товариство повинне надати доступ своїм акціонерам на веб-сторінці
для забезпечення їх права на інформацію відповідно до стандартів директиви.
Рекомендується доповнити і розширити каталог подій, які спричиняють виникнення прав
на оцінку (ст. 68 ЗпАТ), беручи приклад з італійського, іспанського, німецького та
японського законодавства. Зокрема в іспанських та італійських законах права оцінки
чітко згруповані в межох декількох норм кодексу. Створення наглядової ради повинно
бути обов'язковим для всіх АТ, оскільки Україна належить до держав, які дотримуються
дворівневої системи управління. Положення про комітети наглядової ради повинні бути
переглянуті, зокрема стосовно комітету з аудиту. Поріг, який дозволить акціонеру
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вимагати проведення спеціального аудиту АТ, повинен бути знижений до 5% (з 10%
відповідно до чинного законодавства) з метою підвищення рівня захисту міноритарних
акціонерів, принаймні в публічних товариствах. Ми також пропонуємо скасувати норму,
що кількість акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100
осіб. Єдиним критерієм поділу на публічні та приватні акціонерні товариства повинно
бути публічне розміщення акцій. Крім того, потрібно стосувати різні підходи до
регулювання приватних і публічних АТ, щоб необхідні зміни в режимі прав акціонерів
пристосовувати насамперед до лістингових компаній, не обтяжуючи при цьому АТ, що
не пройшли процедуру лістингу. Крім того, сама термінологія публічно-приватної
дихотомії повинна бути переглянута. Поняття «приватний» може вводити в оману, оскільки
асоціюється з приватною компанією з обмеженою відповідальністю. Розумно буде
дотримуватися термінології, запропонованої Групою Високого Рівня: лістингові компанії
(=нинішні публічні АТ), відкриті компанії (=нинішні приватні АТ), закриті компанії (=
товариства з обмеженою відповідальністю). Альтернативно, термін "приватне" по
відношенню до АТ, може бути замінений на "непублічне", як це зроблено в польському
законодавстві про компанії.
Питання прийняття закону, який би регулював діяльність груп, вимагає спрямування
додаткової уваги. Рекомендується включити французьку доктрину Розенблюма в
українське законодавство про компанії (з урахуванням нещодавнього чеського
прикладу), відповідно до якої материнська компанія і залежні товариства не повинні
розглядатися у відриві від групи, а повинні керуватися загальним інтересом,
спрямованим на досягнення максимального ефекту з точки зору групи в цілому, а не
окремих компаній.
Подальший аналіз на відповідність ЗпАТ зі стандартами ЄС буде обговорюватися в
наступних розділах, що стосуються, зокрема, вимог до капіталу, злиття та поділу,
положень про поглинання, системи корпоративного управління в Україні, вимог до
прозорості і т.д. Список невідповідностей між законом про АТ та іншими нормативними
правовими актами, що регулюють діяльність акціонерних товариств, викладений в
параграфі 5.2. цієї глави, а також у Додатку № 1 до цього Звіту.

5.1.4. ВИМОГИ ДО КАПІТАЛУ
Друга Директива у сфері законодавства про компанії (2012/30/ЄС, Директива про
Капітал) є Директивою Європейського Союзу щодо вимог до капіталу акціонерних
компаній, які здійснюють свою діяльність в рамках Європейського Союзу. Слід зазначити,
що в цілому закон України про АТ відповідає вимогам вищезгаданої директиви, хоч і з
деякими винятками різної ваги.
Відповідають положенням директиви норми щодо визначення ринкової вартості майна,
оплати акцій засновниками акціонерного товариства, порядку виплати дивідендів і
обмежень, пов'язаних з цим, викупу власних акцій акціонерним товариством з
відповідними обмеженнями, ціни на акції. Слід зазначити, що українське законодавство
не передбачає можливості існування акцій без номінальної вартості, та акціонерні
товариства не можуть розміщувати акції за ціною нижчою від їх номінальної вартості. Всі
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акції акціонерних товариств в Україні є іменними та існують тільки в бездокументарній
формі (дематеріалізовані).
Розмір мінімального статутного капіталу акціонерного товариства в Україні складає
1,250 мінімальних заробітних плат84, враховуючи розмір мінімальної заробітної плати на
момент створення (реєстрації) акціонерного товариства. На дату написання цього Звіту
його розмір виносить 1,626.250 гривень = прибл. 87,050.66 євро, і значно перевищує
мінімальний поріг, встановлений директивою (25,000 євро – див. ст. 6 директиви). Загальні
положення про збільшення та зменшення статутного капіталу закріплені в ЗпАТ.
Особливості ж передбачені в акті НКЦПФР, а саме, Рішенні НКЦПФР, яким затверджено
«Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу приватного або публічного
акціонерного товариства» 2013 року85. Питання анулювання акцій врегульовані в Рішенні
НКЦПФР «Про затвердження порядку анулювання викуплених акціонерним товариством
акцій без зміни розміру статутного капіталу» 2013 року 86. Хоча ці норми й не передбачені
в ЗпАТ, а в підзаконних актах НКЦПФР, всі суттєві вимоги Директиви 2012/30/ЄС
дотримані. Проте, сумніви залишаються щодо процесуального аспекту справи.
Відповідно до усталеної прецедентної практики Європейського Суду Справедливості
належна транспозиція директив вимагає дотримання певних формальних умов. Ці
умови можуть бути зведені до наступних критеріїв: (i) забезпечення правової визначеності;
(ii) загальнообов'язковість національного правового акту; (iii) належне оприлюднення
правового акту; (iv) можливість сторін посилатись на чинний нормативно-правовий акт в
національних судах; (v) правовий акт повинен мати щонайменше таку ж юридичну силу,
що і правові акти, які звичайно використовуються державами-членами для регулювання
даного питання (див. Рішення Європейського Суду Справедливості C-102/79, 10).
Деякі проблеми існують з переважним правом акціонерів на придбання акцій
додаткової емісії, яке вже обговорювалося раніше (див. параграф 5.1.3). Відповідно до
ст. 33 Директиви, у випадку, коли капітал збільшується за рахунок грошових вкладів, акції
повинні бути запропоновані з дотриманням переважного права акціонерам
пропорційно до частки їх акцій. Переважне право купівлі не може бути обмежене або
скасоване статутом чи засновницьким договором. Однак, це може бути зроблено на
підставі рішення загальних зборів. Отже, для того, щоб наблизити своє законодавство до
стандартів Директиви, українському законодавцю треба внести відповідні зміни в закон
про АТ, якими надати переважне право на придбання нових акцій пропорційно до
кількості належних акцій акціонерам публічних акціонерних товариств, як під час
публічного, так і приватного розміщення акцій. Потрібно закріпити, що переважне право
може бути обмежене або скасоване лише за рішенням загальних зборів, а виконавчий
орган зобов'язаний представити на загальних зборах письмовий звіт із зазначенням
причин такого обмеження чи скасування, і обгрунтувати ціну, запропоновану за випуск.
Крім того, заборона на збільшення статутного капіталу у випадках, коли (і) вартість
власного капіталу є нижчою, ніж вартість його статутного капіталу; чи (іі) таке збільшення
призначається на покриття збитків товариства, видається неефективною і такою, що
перешкоджає корпоративній реструктуризації. Рекомендується усунути ці заборони.

З 1-го жовтня 2014 року мінімальна зарплата в Україні складає 1,301 гривень = прибл. 70 євро
Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу приватного або
публічного акціонерного товариства № 822 від14 травня 2013 року
86 Рішення НКЦПФР № 1415 «Про затвердження Порядку анулювання викуплених акціонерним товариством акцій
без зміни розміру статутного капіталу» від 6 серпня 2013 року
84
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5.1.5. ЗЛИТТЯ І ПОДІЛИ
Згідно з законодавством України злиття і поділ є формами реогрганізації юридичної
особи. Цивільний колекс України, Господарський кодекс України, Закон “Про
господарські товарситва” передбачають, що юридична особа припиняється шляхом
реорганізації або ліквідації. В свою чергу, формами реорганізації є злиття, приєднання,
поділ і перетворення. Якщо під ліквідацією розуміють припинення господарської
діяльності без правонаступництва, при якому позосталі після задоволення вимог
кредиторів активи розподіляються між учасниками (акціонерами) товариства, то
реорганізація являє собою припинення юридичної особи в результаті передання всього
чи частини її майна, прав та обов'язків до іншої особи чи осіб (правонаступника/ків).
Віповідно до ЗпАТ, акціонерне товариство припиняється в результаті передання всього
свого
майна,
прав
та
обов'язків
іншим
підприємницьким товариствам правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті
ліквідації.
Закон про АТ окремо регулює кожну форму реорганізації, а також виділ і ліквідацію
товариства. Його норми мають застосування до публічних (лістингових) і приватних
(нелістингових) акціонерних товариств.
Європейські стандарти щодо внутрішніх злиттів і поділів компаній викладені в наступних
законодавчих актах:
- Директива 2011/35/ЄС (колишня Третя Директива) про злиття публічних компаній з
обмеженою відповідальністю (“Директива про злиття”)
- Шоста Директива 82/891/ЄЕС про поділ публічних компаній з обмеженою
відповідальністю, доповнена 2007/63/ЄС і 2009/109/ЄС.
Директиви застосовуються виключно до акціонерних товариств, але держави-члени
можуть поширити їх режим і на приватні компанії з обмеженою відповідальністю, що й
було зроблено деякими державами. Якщо говорити про нормативну філософію, то
Шоста Директива була сконструйована як дзеркальне відображення Директиви про
злиття.87
Директива про злиття регулює два його типи: злиття шляхом створення нової компанії (per
unionem) і злиття шляхом поглинання (per incorporationem). Директива також виділяє
злиття шляхом поглинання однієї компанії іншою, яка володіє 90% чи більше її акцій
(коротке злиття). Щоста Директива регулює поділ шляхом поглинання, поділ шляхом
утворення нової компанії і поділ під наглядом суду. Відповідно до статті 25 цієї Директиви,
держава-член може дозволити поділ компанії без припинення існування самої компанії,
що ділиться. В українському законодавстві ця остання форма поділу є відома як виділ
товариства88 і також регулюється в ЗпАТ.
Потрібно зауважити, що українська дефініція злиття не відповідає Директиві. Згідно з
законом України про АТ, злиттям акціонерних товариств визнається виникнення нового

Opalski A., Europejskie prawo spółek, Warsaw 2010, p. 411
Виділом акціонерного товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із
передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків акціонерного
товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення такого акціонерного товариства (ст. 86 ЗпАТ).
87
88
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акціонерного товариства-правонаступника з передачею йому згідно з передавальними
актами всього майна, всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних товариств
одночасно з їх припиненням. Як видно, тільки злиття шляхом заснування нової компанії
вважається “злиттям” відповідно до норм українського права. Більше того, злиття шляхом
поглинання вважається приєднанням акціонерного товариства 89 і регулюється
окремими нормами. Те саме стосується і поділу АТ. Якщо Шоста Директива розрізняє
поділ внаслідок поглинання і поділ внаслідок створення нових компаній, український ЗпАТ
закріплює, що тільки припинення акціонерного товариства з передачею всього його
майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним
товариствам правонаступникам згідно з розподільним балансом вважається поділом АТ. Звісно, ці
термінологічні розбіжності повинні бути усунені з метою наближення українського
законодавства до Acquis ЄС і дефініції злиття та поділу з відповідних директив повинні бути
імплементовані в українську правову систему.
Директива про Злиття і Шоста Директива передбачають конкретні етапи процесу злиття чи
поділу. Потрібно наголосити, що Закон України про АТ практично відповідає вимогам цих
Директив. Сам процес злиття та поділу, як і захист кредиторів, згідно з українським правом
відповідають європейським Acquis. Деякі неузгодженості простежуються щодо
інформації, яка повинна міститись в документах, необхідних для проведення злиття чи
поділу (напр. дата, починаючи з якої володіння такими акціями надає право їх власникам
брати участь у прибутках, та будь-які спеціальні умови, якими регулюється таке право;
дата, починаючи з якої операції товариства, яке набувається, вважатимуться в цілях
звітності операціями товариства, що здійснює придбання, повинні бути додані до умов
договору злиття чи поділу). Крім того, норма щодо права акціонерів перевіряти документи,
що стосуються злиття, за юридичною адресою товариства щонайменше за 1 місяць до дати,
встановленої для проведення загальних зборів, на яких затверджуватимуться попередні умови
злиття, повинна бути закріплена в українському законодастві також. Потрібно наголосити,
що на противагу до вищезгаданих директив, в українському законодавстві немає
спеціальних норм щодо цивільно-правової відповідальності членів виконавчого органу
товариства, яке поглинається чи ділиться по відношенню до акціонерів цього товариства, а
також експертів, відповідальних за підготовку за дорученням товариства звітів, пов'язаних зі
злиттям чи поділом у зв’язку з неналежним виконанням своїх обов’язків під час підготовки та
проведення злиття чи поділу. Не буде також зайвим передбачити, як це і вимагається в
Директивах, обмеження підстав недійсності проведених злиттів чи поділів вказавши, що
збитки відшкодовуються тоді, коли це можливо, і обмеження строку позовної давності з
приводу такої недійсності. Це дозволить забезпечити правову впевненість у відносинах між
самими компаніями, між ними та третіми сторонами, а також між акціонерами, та
сприятиме правовій визначеності та ефективності всієї процедури злиття чи поділу.
Що стосується захисту міноритарних акціонерів, норми законодавства України, які
регулюють процеси злиття, в деяких аспектах перевищують стандарти встaновлені
директивами. Це твердження є справедливим для прав оцінки. Директива про злиття
(2011/35/ЄС) мовчить з приводу цих прав, за винятком короткого злиття (всередині групи

Приєднанням акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства (кількох товариств) з
передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому
акціонерному товариству - правонаступнику (ст. 84 ЗпАТ)
89
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на спрощених умовах), при якому держави-члени мають право відмовитися від
дотримання деяких формальностей, за умови, що вони, inter alia, запропонують
незгідним міноритаріям право вийти з товариства внаслідок придбання їх акцій самим
товариством (викуп – див. ст. 28 (a) Директиви про злиття). В інших ситуаціях злиття не
передбачає виникнення прав оцінки. Більшість європейських держав або не
передбачають права виходу при злитті або обмежують його особливими ситуаціями, як
напр. злиття, що має наслідком зміну організаційно-правової форми, зменшення обсягу
спеціальних прав акціонерів чи транскордонне злиття. Інакше це питання регулюється в
США, де злиття є основним тригером прав оцінки. Так, в українському праві
простежується чіткий вплив американського підходу (див. п.1 ч. 1 ст. 68 ЗпАТ). Щодо
поділу, українське законодавство проявляє схожу щедрість, надаючи акціонерам права
оцінки, коли товариство підлягає поділу, виділу чи т.зв. приєднанню (див. п.1 ч. 1 ст. 68
ЗпАТ). У цьому випадку знову ж таки український закон перевищує стандарт
встановлений Директивою, відповідно до якої, право виходу надається лише у випадку,
коли поділ зачіпає права акціонерів (див. Директива 82/891/ЄЕС, ч. 2 ст. 5, ст. 13,
аналогічно напр. в польському законодавстві).
Можна зробити загальну ремарку поза контекстом гармонізації – з точки зору
ефективності та правової визначеності потрібно розважити необхідність прийняття нового
окремого закону про корпоративні трансформації (див. німецькі та іспанські зразки),
який охопив би всі види трансформацій всіх типів товариств та регулював як внутрішні, так
і транскордонні злиття та поділи. Це могло б забезпечити правову визначеність і надійну
основу для злиттів і поділів за участю різних організаційно-правових форм, в тому числі й
товариств. Новий закон не повинен містити прогалин і збіжностей внаслідок можливих
колізій з нормами інших законів, які регулюють корпоративні перетворення.

5.1.6. ПОГЛИНАННЯ
Європейські стандарти і практики в сфері поглинань базуються на Директиві 2004/25/ЄС
Європейського Парламенту і Ради від 21 квітня 2004 року «Про пропозиції поглинання»
яка містить норми, що регулюють поглинання лістингових компаній, чиї акції перебувають
в обігу на регульованому ринку.
Як вже згадувалося в цьому Звіті, Закон України “Про акціонерні товариства”, що набув
чинності в 2009 році, підтримує сучасний підхід до регулювання публічних товариств і його
новели у сфері поглинань охоплюють спектр прав виходу як засобів захисту фінансових
інтересів міноритаріїв. Ці права виходу надаються у звязку з важливими корпоративними
змінами, такими як контрольні трансакції (поглинання), значні трансакції, зокрема
корпоративні реорганізації. Вказане право виходу забезпечується впровадженням
правила про обов’язкову оферту (пропозицію), яке опирається на норми, що
визначають ринкову вартість акцій, потрібну для визначення мінімальної ціни пропозиції
(ст. 65 ЗпАТ). Також українське законодавство надає широкі права оцінки, тобто права
виходу незгідних акціонерів шляхом обов’язкового викупу міноритарних часток
товариством у зв'язку з фундаментальними змінами чи іншими важливими
обставинами, передбаченими законом (див. ст. 68 ЗпАТ). Потрібно сказати, що такі
норми раніше не існували в українському законодавстві. Тут простежується явний вплив
британської (норми щодо обов’язкової пропозиції при поглинанні) та американської
(права оцінки) моделей. На даний момент, в Україні тривають дебати щодо
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впровадження механізмів сквіз- і сел-ауту («squeeze-out» і «sell-out»). Основні питання, які
будуть розглянуті в цьому параграфі, охоплюють нормативно-правову базу, встановлені
законодавством пороги і визначення справедливої ціни.
Стаття 65 Закону України «Про АТ» регулює правило обов'язкової пропозиції (оферти).
Відповідно до цього правила, акціонер, який набув контрольний пакет простих акцій
(щонайменше 50%) зобов'язаний запропонувати всім іншим власникам простих акцій
викупити їх акції за ціною, яка не повинна бути нижчою, ніж ринкова ціна, визначена
відповідно до ЗпАТ. Власники міноритарних часток, в свою чергу, можуть відмовитися
відчужити свої акції незалежно від мотивів такої відмови. Ринкова ціна акцій визначається
як сума грошей, яку можна отримати від продажу акцій на фондовому ринку. Ринкова
ціна повинна бути затверджекна наглядовою радою товариства. Закон, разом з тим, не
вказує, чим повинна керуватись наглядова рада при визначенні відповідної ринкової ціни,
якщо вона перевищує ціну, встановлену на фондовій біржі. Незрозуміло також, чи
акціонери можуть наперед домовитися щодо процедури визначення ціни викупу. На
сьогодні, новий законопроект № 4534a від 22 серпня 2014 року «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в
акціонерних товариствах» пропонує встановити два пороги для обов’язкової пропозиції
викупу акцій при поглинанні – 50% і 75%. Цей підхід, явно змодельований з польського
права90, є сумнівним з перспективи Європейського права і тому нами не
рекомендується. Замість цього, пропонуємо транспонувати Директиву про поглинання з
її положеннями щодо мінімальної ціни, яка повинна бути запропонована, коректи ціни в
окремих випадках, як і наступних її коригувань при подальших операціях. Як вказує
Директива, ці заходи повинні бути впроваджені в українське законодавство, як засіб
забезпечення рівного ставлення до всіх акціонерів, що є основоположним принципом
директиви. Також потрібно імплементувати правило прориву (ст. 11 XIII Директиви) і
норми щодо інформаційних обов’язків ради і нейтралітету (ст. 9 XIII Директиви) в
дискреційних межах встановлених Директивою. Крім того, правила про сквіз-аут і селаут в період після закінчення успішної пропозиції теж вимагають свого впровадження (ст.
15 і ст. 16 XIII Директиви відповідно).
Можна ствердити, що норма про обов’язкову оферту є логічною передумовою для сквізауту91, принаймні в обстановці ринку капіталу, де цей механізм спрощує процес
оферти і зміцнює ринок корпоративного контролю шляхом обмеження стратегії
грабунку акціонерів, які шукають наживи. Наявність правила обов’язкової пропозиції в
українському праві, навіть незважаючи на те, що його чинна редакція є недосконалою,
все ж полегшує імплементацію прав на сквіз- і сел-аут, оскільки знайоме нормативне
середовище сприяє адаптації. Проте, як було вже сказано, до сьогодні в українському
законодавстві не передбачені механізми сквіз- і сел-ауту. Їх запровадження повинно
поєднуватися з вдосконаленням режиму обов’язкової оферти. Буде розумним
розважити впровадження механізмів сквіз-аут і сел-аут також і поза процесами

Передбачений польським законодавцем схожий подвійний поріг є сильно і справедливо критикований за
свою суперечність вимогам Тринадцятої Директиви – див. K. Oplustil, M. Bobrzyński, Europejskie prawo przejęć
spółek publicznych. Trzynasta dyrektywa UE z zakresu prawa spółek i jej implikacje dla prawa polskiego, Studia
Prawnicze, Nr 1/2004, p. 47-70; K. Oplustil, Harmonizacja przepisów o wezwaniach w publicznym obrocie papierami
wartościowymi z prawem europejskim. Uwagi de lege ferenda, Przegląd Legislacyjny, Nr 3-4/ 2005; T. Regucki, O
potrzebie zmian regulacji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji – uwagi na podstawie analizy
struktury własności polskich spółek giełdowych, TPP Nr 3/2012, p. 69.
91 Bergstorm et al. The Optimality of the Mandatory Bid Rule, Journal of Law, Economics and Organization, 1994, pр.
433-451.
90
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поглинання, як частину захисту меншості в контексті права груп. Проте, треба сказати,
що права акціонерів на сквіз-аут і сел-аут мають суперечливу природу, оскільки
пов’язані з примусом акціонерів діяти без їх згоди. В 2010 році були представлені проекти
змін до ЗпАТ, які вперше передбачили правило сквіз-ауту. Проте Президент України
наклав вето на ці зміни з причини їх неконституційності. Підставою для вето були ймовірні
порушення статті 41(4) і 41(5) Конституції України92.
Пояснювальна записка до законопроекту № 4534a передбачає, що імплементація
права обов'язкового продажу (squeeze-out) дозволить зменшити ризик ворожих
поглинань (“рейдерства”) товариства93, спростить і здешевить корпоративне управління
для мажоритарних акціонерів, оскільки зменшаться кошти на проведення загальних
зборів, а публічні товариства зможуть перетворитись на приватні. Законопроект
передбачає єдиний поріг - 95% акцій товариства. Процедура сквіз-ауту може бути
ініційована кожним акціонером, котрий осягнув поріг і лише після виконання правила
обов’язкової оферти (придбання контрльного пакету акцій)94. Гарантія справедливої ціни
для акціонерів, що виходять, є одним з найважливіших питань в процедурі сквіз-ауту.
Згідно з законопроектом, ціна не повинна бути нижчою від номінальної вартості,
найвищої ціни, яку оферент заплатив за цільові акції протягом шести місяців перед
пропозицією сквіз-ауту, і ціни, за яку оферент придбав акції під час процедури
обов’язкової пропозиції. До того ж, ціна акцій під час сквіз-ауту повинна бути затверджена
наглядовою радою, а після того – загальними зборами акціонерів. Оплата акцій
здійснюється виключно в грошовій формі. Таким чином, можна зробити висновок, що
такий проект відповідає Директиві і надає мажоритаріям ефективний механізм
отримання повного контролю в товаристві. Разом з тим, законопроект передбачає, що
тільки ЗЗА повинні бути уповноважені на прийняття рішення щодо надання права
акціонеру, власнику 95% і більше капіталу АТ, вимагати від всіх інших власників
позосталих акцій продажу йому їхніх цінних паперів за справедливою ціною. Вимога
проведення загальних зборів для “фінального рукостискання” з міноритарними
акціонерами не випливає з Директиви і повинна вважатися надмірною. Відповідно до
законопроекту, ЗЗА приймають таке рішення кваліфікованою більшістю в 95% голосів.
Хоча це положення й не ставить під загрозу права мажоритарного акціонера на сквізаут, однак робить процес коштовним, складним і тривалим. Зoкрема, товариство буде
змушене скликати додаткові ЗЗА для прийняття рішення про сквіз-аут. Як згадувалося,
Директива про пропозиції поглинання не передбачає такої обтяжливої процедури. Вона
уповноважує акціонера, що володіє принаймні 90% капіталу АТ, безпосередньо
вимагати від всіх інших власників позосталих цінних паперів продати йому/їй ці цінні
папери за справедливою ціною. Тому українські законодавці повинні взяти це до уваги
при подальшому розгляді проекту95. Процедура механізму витіснення (сквіз-ауту) не

Стаття 41 Конституції України: Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної
власності є непорушним.Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване
лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом.
93 Це сумнівне припущення, оскільки правильним є протилежне твердження, яке повинне сприйматися як
логічний наслідок наявності норм про сквіз-аут, а саме поява більш сприятливого середовища для ворожих
поглинань, які, в свою чергу, розглядаються як механізм дисциплінарного впливу на менеджерів в рамках ринку
корпоративного контролю
94 Норма про обов'язкову попередню пропозицію не застосовується до особи (осіб, що діють спільно), що вже
володіє відповідною часткою (50%, 75%, 95%), враховуючи кількість належних їй та пов’язаних з нею особам
акцій.
95 Видається, що законопроект розроблявся під впливом польської та німецької моделей щодо процедури сквізауту, які є порівняльно унікальними в тому, що вимагають скликання загальних зборів для проведення сквіз-ауту,
проте ця вимога стосується лише нелістингових компаній; див. критику A. Radwan, "Squeeze-out? Tak!, ale nie
tak - kilka uwag na temat planowanej nowelizacji art. 418 k.s.h.", Prawo Spółek, Nr 4/2003, p. 48 et seq.; A. Radwan,
92
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повинна обмежуватися поглинанням (придбанням контрольного пакета акцій), а
повинна застосовуватись принаймні ще при добровільних офертах, якщо не, як ми
рекомендуємо, у всіх випадках осягнення порогу, незалежно від того, як це сталося.
Також посилання на номінальну вартість є недоречним, адже цей фактор на
вторинному ринку є довільним.
Як часто вказується, право на сел-аут „для міноритарія є quid pro quo права
мажоритарія на сквіз-аут ”96. Завжди, коли мажоритарний акціонер володіє більш, ніж
певною кількістю акцій (відповідно до Директиви, поріг варіюється від 90% до 95%97),
міноритарні акціонери можуть змусити мажоритарного акціонера викупити їх акції.
Причини впровадження норм щодо сел-ауту є зворотніми аргументами щодо сквіз-ауту.
Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту № 4534a, близько 90% всіх
корпоративних скарг походять від найменш захищених верств населення (пенсіонерів,
малозабезпечених, інвалідів тощо), які в процесі приватизації набули права власності на
цінні папери різних акціонерних товариств. Як правило, такі особи володіють дрібними
пакетами акцій, які складають близько 0,0001 - 0,01 % статутних капіталів товариств. З їх
перспективи, право на сел-аут є особливо важливим, особливо для тих міноританих
акціонерів, які не отримують жодних дивідендів чи страждають від інших зловживань
мажоритаріїв. Через свою однобічну природу і відсутність необхідності пояснювати
мотиви його застосування (право на сел-аут опирається виключно на вимогах до
капіталу; це спеціальне право виходу за власним бажанням – ad nutum) право на селаут добре вписується в парадигму самодостьатнього права компаній98, зменшуючи
трансакційні кошти та обмежуючи необхідність і масштаби участі судових органів.
Потрібно наголосити, що законопроект № 4534а неправильно визначає поняття права на
„сел-аут” у зв’язку з - як можна припустити - неналежним розумінням його природи.
Механізм, який згідно із законопроектом (а власне відповідно до пояснювальної записки)
називається „сел-аутом”, є загальновідомим, в т.ч. й в ЄС, як правило обов’язкової
оферти (пропозиції). Як зазначалося раніше, правило обов’язкової оферти вже
передбачене в ЗпАТ (ст. 65). Та відповідно до розробників аналізованого законопроекту,
саме воно і є «сел-аутом». Сам ж сел-аут в значенні Директиви не передбачений в
проекті взагалі.
Потрібно зауважити, що в законодавстві країн ЄС передбачені обидві процедури
"обов’язкової пропозиції" (mandatory bid offer) і " обов'язкового викупу” (sell-out)". Час
застосування цих двох механізмів не є однаковим. Право обов'язкового викупу може
бути застосоване лише тоді, коли поглинання завершено, в той час, як правило
обов'язкової пропозиції застосовується до моменту завершення поглинання99.
Обов'язкова оферта надає всім акціонерам право продати їх акції, а права на сквіз- і
сел-аут надають таку можливість за умови, що контролюючий акціонер володіє більш,
ніж 90 (95) % акцій після поглинання100. Крім того, ініціатива покупки акцій при обов’язковій

"Aktualna i przyszła regulacja przymusowego wykup akcji drobnych akcjonariuszy w polskim i europejskim prawie
spółek", Przegląd Legislacyjny, Nr 6/2003, p. 29 et seq.
96 G. Ferrarini, K.J. Hopt, J. Winter, E. Wymeersch. Reforming Company and Takeover Law in Europe. Hardback, 2004,
p. 756
97 Директива про пропозиції поглинання в статті 16 (2) щодо сел-ауту відсилає до тих самих порогів, що
застосовуються до сквіз-ауту відповідно до ст. 15 (2)
98 Див. Розділ 8
99 Babak, Anton, Adoption Of Squeeze-Out And Sell-Out Rights Of Shareholders In Ukraine On The Basis Of A
Comparison Of EU, Germany And USA, Central European University, 2012, p. 11
100 Burkhart, Mike, Panunzi, Fausto, Mandatory Bids, Squeeze-Out, Sell-Out [in:] Ferrerini G et al. (ed.), Reforming
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пропозиції виходить від мажоритарного акціонера, а при реалізації права на сел-аут –
від міноритаріїв.
Держави-члени повинні вживати необхідних заходів, щоб надати будь-якому оференту
можливість набути мажоритарну частку в інших компаніях і повною мірою здійснювати
контроль над ними. Для цього обмеження щодо передачі цінних паперів, обмеження
виборчих прав, надзвичайні права призначення чи множинні права голосу повинні бути
знесені чи їх дія призупинена піл час періоду на прийняття оферти і під час проведення
ЗЗА, на яких приймаються рішення про застосування захисних заходів, про внесення змін
до статуту чи про відсторонення або призначення членів виконавчого органу на перших
ЗЗА після закінчення терміну пропозиції. Якщо власники цінних паперів зазнали збитків
внаслідок скасування їх прав, їм повинна бути запропонована справедлива компенсація
відповідно до технічних домовленостей встановлених державами-членами.
Таким чином, щоб відповідати стандартам і практикам ЄС, закон України про АТ
потрібно доповнити нормами про «сквіз-аут» та «сел-аут», тобто: правом акціонера чи
консолідованої групи акціонерів, які володіють чи набувають 95% і більше акцій АТ,
ініціювати обов'язковий продаж акцій, що належать міноритарним акціонерам, за
справедливою ринковою ціною (сквіз-аут), і навпаки (сел-аут). Відсутність таких процедур
має негативний вплив на функціонування акціонерних товариств як таких, ускладнює
реалізацію прав мажоритарних і міноритарних акціонерів, а також порушує сам
баланс їх інтересів.
Потрібно знову звернути увагу на вищезгадану потребу запровадження сквіз- і сел-ауту за
межами процесів поглинань. Як було вказано в Звіті Вінтера (Winter Report) (2002 р.),101
незалежно від наявності поглинання, акціонер може зловживати своєю домінуючою
позицією в компанії або ринкова ціна акцій може бути невідповідною чи неадекватною. В
таких випадках, права на сквіз- та сел-аут видаються належними вирішеннями проблеми
експропріації з боку контролюючих акціонерів та проблеми неліквідного фондового
ринку. Тому можна зробити висновок, що акціонери повинні мати право підвищувати
розмір своїх часток до рівня, на який дозволяє сквіз-аут, і за рамками правил про
поглинання. Також, ця норма повинна стосуватись і нелістингових компаній. Приватні
компанії можуть бути зацікавлені в зімні структури власності не менше, ніж публічні. Це
дозволить скоротити адміністративні витрати усередині компанії, а також створити єдину
стратегію розвитку компанії та досягнення поставлених цілей. Тому ми пропонуємо на
додачу до механізмів сквіз-ауту і сел-ауту в рамках процесу поглинання, запровадити
сквіз-аут і сел-аут у всіх АТ, в тому числі приватних.

5.1.7. ТРАНСКОРДОННА МОБІЛЬНІСТЬ
Можливість транскордонного злиття товариств з обмеженою відповідальністю в межах
георгафічної території Європейського Союзу передбачена Директивою про
транскордонні злиття ТзОВ № 2005/56/EC від 26 жовтня 2005 року та в проекті Директиви
про транскордонне перенесення зареєстрованого офісу компанії (14-та Директива).
Надання такої можливості має вирішальне значення для вільного потоку робочої сили і
Company and Takeover Law in Europe, p. 756
101 Звіт Групи Високого Рівня Експертів у галузі Праві Компаній «Про сучасну нормативну базу для права
компаній в Європі», Брюссель, листопад 2002 р.
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капіталу
між
різними
державами-членами.
Перенесення
зареєстрованого
місцезнаходження компанії до ЄС може бути здійснено шляхом (i) злиття з компанією
ЄС або (ii) створення Societas Europaea (SE, Європейська Компанія).
При обговоренні питання про перенесення зареєстрованого місцезнаходження
компанії потрібно зауважити, що превалюючою доктриною в Україні є доктрина
інкорпорації. На противагу до доктрини реального місцезнаходження, доктрина
інкорпорації вважає особистим законом юридичної особи право держави, де така
особа була зареєстрована або іншим чином створена, а не право держави, де
юридична особа має своє фактичне місцезнаходження. Дані норми передбачені в ст.
25 Закону України "Про міжнародне приватне право" від 23.06.2005 р. № 2709-IV. Важливо
зауважити, що нормами Цивільного кодексу України (ст. 93), Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців" (ст. 1) передбачено,
що місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи
розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної
особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку. Насправді
це означає, що зареєстоване місцезнаходження юридичної особи повинне збігатися з
місцем, де знаходиться виконавчий орган компанії. В іншому випадку (при розбіжностях
між зазначеними місцезнаходженнями) юрособа може бути визнана компетентними
органами (зазвичай податковою міліцією) відсутньoю за вказаною адресою. На практиці,
місцезнаходженням товариства вважається адреса, що вказана в Єдиному
Державному Реєстрі. Ця інформація вважається надійною і на неї можуть посилатися
треті особи.
Крім того, відповідно до статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців» державна реєстрація юридичних осіб проводиться
державним реєстратором за місцезнаходженням юридичної особи. Важливо, що
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців містить
інформацію виключно про юридичних осіб інкорпорованих відповідно до українського
права. В той же час стаття 2 Закону України "Про господарські товариства" передбачає,
що місцезнаходження (розташування) товариства повинно бути в Україні.
Таким чином, чинне законодавство України не передбачає можливості реєстрації будьякої іноземної юридичної особи (тобто юридичної особи, lex societatis якої є іноземна
юрисдикція) чи її філії/представництва в українському Єдиному Реєстрі - ні шляхом
заснування, ні шляхом злиття чи внаслідок іншої корпоративної трансформації.
Як
бачимо,
відповідно
до
законодавства
України
реальне
корпоративне
місцезнаходження українського товариства повинне знаходитись в Україні і не може
бути перенесене до іншої країни. Це ж стосується й іноземної компанії, яка не можe
безпосередньо бути перенесена в Україну, а повинна зареєструватись як дочірня
компанія або відкрити своє представництво.
Враховуючи панівну доктрину інкорпорації та факт, що Україна не є членом
Європейського Союзу, злиття з будь-якою компанією ЄС чи реєстрація Європейської
Компанії (Societas Europaea, SE) в будь-якій державі-члені ЄС, як це передбачено в
вищевказаних Директивах і Регламенті Ради «Про статут Європейсьої компанії» №
2157/2001, є неможливими в Україні. Вказана неможливість транскордонного злиття, яка
порширюється не лише на компанії зареєстровані в ЄС, але й будь-які інші компанії в
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світі, випливає з прямого припису, що місцезнаходження (розташування) товариства
повинне знаходитись в Україні (ст. 2 Закону України "Про господарські товариства"), а
такoж комплексного аналізу законодавчих положень та їх застосування державними
реєстраторами.
В світлі вищевказаного, для того, щоб привести українське право у відповідність з Acquis
ЄС, потрібно реформувати його шляхом імплементації Директиви про транскордонні
злиття № 2005/56/ЄС. Рекомендується, щоб це було зроблено разом із загальною
модернізацією українського законодавства в сфері злиття, поділу і перетворень. Як
пояснюється в інших параграфах цього звіту [див. [5.1.5.], доцільно проаналізувати
необхідність прийняття окремого комплексного закону присвяченого корпоративним
трансформаціям за зразком німецької (Umwandlungsgesetz) чи іспанської (Ley 3/2009
sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles) моделей.

5.1.8. КОМПАНІЇ З ОДНИМ УЧАСНИКОМ
В Україні тенденція до визнання господарських товариств з одним учасником 102 була
викликана розвитком ринкової економіки і гострою концентрацією власності. Деякі
положення Директиви ЄС про приватні компанії з обмеженою відповідальністю з одним
учасником, яка була прийнята в 1989 році і кодифікована в 2009 році (Директива
2009/102/ЄС), знайшли своє відображення в законодавстві України.
Відповідно до вказаної Директиви, мета якої полягає в створенні правового інструменту,
що дозволяє обмежити відповідальність індивідуального підприємця в рамках
Європейського Союзу, компанія може мати єдиного учаснкика, коли вона створюється,
або також, коли усі її акції опиняються в руках однієї особи (компанія з одним
учасником). В Україні норми про товариства з одним учасником включені до Цивільного
кодексу України, законів України “Про акціонерні товариства' і “Про господарські
товариства”, Господарського кодексу України. Проте, два останні акти містять тільки одну
норму стосовно можливості створення (власне Господарський кодекс вживає слово
“діяти”103) товариства однією особою, який таким чином стає його єдиним учасником.
Цивільний кодекс України, який набрав чинності 1 січня 2004 року, вперше закріпив, що
“товариство може бути створено однією особою, якщо інше не встановлено
законом”104, “господарське товариство, крім повного і командитного товариств, може
бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником”105. Таким чином,
можливість одноосібного членства в Україні передбачена для товариств з обмеженою
відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю та акціонерних товариств. Це
відповідає директиві, яка дозволяє застосовувати її положення також до публічних
акціонерних товариств, якщо держава-член допускає можливість їх створення та
функціонування з одним учасником.

Компанії з одним із учасників з'явилися тільки в другій половині ХХ століття: у Німеччині така компанія
називається "Einmanngesellschaft", у Франції - "la societe unipersonalle", в Англії - "one man company" (Див.
Dornseifer, Frank (ed.), Corporate Business Forms in Europe: a Compendium of Public and Private Limited Companies
in Europe, Aktuelle Beiträge zum Wirtschaftsrecht Publication, 2005)
103 Стаття 79 Господарського кодексу України
104 Стаття 83 Цивільного кодексу України
105 Саття 114 Цивільного кодексу України
102
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Стаття 153 Цивільного Кодексу як і ст. 6 ЗпАТ expressis verbis передбачають, що акціонерне
товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у
разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства. Відомості про це підлягають
реєстрації і опублікуванню для загального відома в порядку, встановленому
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Щодо товариств з
обмеженою та додатковою відповідальністю, Цивільний кодекс тільки вказує на
можливість заснування таких компаній однією особою. Враховуючи те, що і Цивільний, і
Господарський кодекси не забороняють концентрування всіх часток товариства з
обмеженою (додатковою) відповідальністю в одних руках, можна зробити висновок, що
ці типи господарських товариств можуть (як акціонерні товариства) складатися з одного
учасника у випадку, коли всі їх акції опиняються в руках однієї особи. Та звичайно, що
необхідні зміни повинні бути внесені для того, щоб наблизити українські норми до
європейських.
Відповідно до Директиви, держави-члени можуть передбачити спеціальні норми і кари у
випадках, коли фізична особа є єдиним учасником кількох компаній чи, коли компанія з
одним учасником чи будь-яка інша юридична особа є єдиним учасником компанії.
Український законодавець передбачає такі обмеження, а саме: (i) товариство з
обмеженою відповідальністю не може мати єдиним учасником інше господарське
товариство, учасником якого є одна особа, і (іі) особа може бути учасником лише
одного товариства з обмеженою відповідальністю, яке має одного учасника.106 Ці
положення застосовуються і до ТзДВ, якщо інше не передбачено статутом чи законом.107
ЗпАТ передбачає, що «акціонерне товариство не може мати єдиним учасником інше
підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Акціонерне товариство не
може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких
є одна й та ж особа».108
Єдиний учасник виконує повноваження загальних зборів компанії. Рішення прийняті
єдиним учасником записуються в протоколі або викладаються в письмовій формі (ст. 4
Директиви). Договори між ним та його компанією, яку він представляє, також
записуються в протоколі або викладаються в письмовій формі. Держави-члени не
мкають потреби застосовувати частину 1 до поточних операцій, що здійснюються за
нормальних умов (ст. 5 Директиви). Потрібно зауважити, що українське законодавство
не передбачає таких норм стосовно ТзОВ і ТзДВ: немає передбачених особливостей
щодо їх органів і діяльності. Це означає, що ТзОВ і ТзДВ з одним учасником
підпорядковуються положенням передбаченим для юридичних осіб в цілому і
господарських товариств зокрема. Зрозуміло, що ця ситуація викликає деякі труднощі в
практиці.
Інша ситуація має місце у випадку акціонерних товариств. Новий закон про АТ 2008 року
встановлює, що в акціонерних товариствах з одним учасником, повноваження загальних
зборів товариства здійснюються акціонером одноосібно. Крім цього, у випадках, коли всі
акції товариства належать одному акціонеру чи одному акціонеру та товариству, всі
заяви такого акціонера до товариства повинні бути письмовими (в іншому випадку

Стаття 141 Цивільного кодексу України
Стаття 151 Цивільного кодексу України
108 Стаття 153 Цивільного кодексу і Стаття 4 Закону Про АТ
106
107
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недійсними), якщо законом не встановлено інше. До товариства з одним акціонером не
застосовуються положення щодо порядку скликання та проведення ЗЗА в АТ. Таким
чином, специфічні риси товариства з одним учасником взяті до уваги у випадку АТ.
Повноваження загальних зборів і внутрішні акти товариства повинні виконуватись
акціонером одноосібно. Крім того, рішення акціонера з питань, що відносяться до
компетенції загальних зборів оформлюються письмово (у формі рішення) і
засвідчуються печаткою товариства, чи нотаріально посвідчуються. Обрання
персонального складу наглядової ради, ревізійної комісії (в разі їх створення)
здійснюється без застосування кумулятивного голосування.
Як бачимо, український законодавець надав можливість створювати товариства з одним
учасником, але в той же час не передбачив відповідних правових норм, на підставі яких
вони могли б ефективно функціонувати беручи до уваги їх специфічні риси. Потрібні
норми сформувалися самі по собі в практиці під час діяльності товариства і вимагають
подальшого закріплення.
Таким чином, в світлі стандартів ЄС необхідно доповнити існуюче законодавство, а саме
передбачити, що товариство з обмеженою (додатковою) відповідальністю може мати
лише одного учасника, коли всі його акції опиняються в руках однієї особи; єдиний
учасник товариства з обмеженою (додатковою) відповідальністю повинен виконувати
повноваження загальних зборів товариства.
Останнє та не менш важливе, що потрібно згадати, - це нові пропозиції змін до
Директиви 2009/102/ЄС. Існує багато думок, що директива не регулює деяких ключових
питань, таких як заснування, реєстраційні вимоги, захист кредиторів чи вимоги до
мінімального статутного капіталу. Ці питання вирішуються на підставі національного
розсуду держав-членів109. Тому пропонується передбачити в масштабі ЄС широкий
набір уніфікованих правил для приватних компаній з обмеженою відповідальністю з
одним учасником, які на практиці замінили б існуючу Директиву. Відповідно до пропозиції
в кожній державі-члені існуватиме національна організаційно-правова форма компанії
під назвою SUP (Societas Unius Personae) з однаковими вимогами у всьому ЄС стосовно,
зокрема, реєстрації (з можливістю проведення всього процесу реєстрації в
електронному вигляді), єдиного шаблону статуту товариства, розміру мінімального
статутного капіталу €1 та адекватного захисту кредиторів110.

5.1.9. ВИМОГИ ДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОЗОРОСТІ
Вимоги до розкриття інформації іноземними відділеннями (встановлені Одинадцятою
Директивою (89/666/ЄЕС) передбачають розкриття ряду інформації і документів при
відкритті філії в іншій державі-члені. Також Одинадцята директива містить перелік
інформації, яку компанії повинні зареєструвати при створенні філії в іншій державі-члені.

MEMO 14/274 Пропозиція Дирекиви про приватні компанії з обмеженою відповідальністю з одним учасником
– часто задавані питання
110
Пропозиція Дирекиви Європейського парламенту і Ради про приватні компанії з обмеженою
відповідальністю з одним учасником, COM (2014) 212 final, Brussels, 2014, режим доступу:
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/cgp/smcd/140409-smcd_en.pdf
109
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Загалом, Україна виконала вимоги Одинадцятої Директиви, передбачивши в Інструкції
про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в
Україні, затвердженій Наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі
України № 30 від 18 січня 1996 року, обов’язок подання до реєстраційного органу –
Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України – наступну інформацію:
- найменування іноземного суб'єкта господарювання;
- країну походження іноземного суб'єкта господарювання;
- місцезнаходження іноземного суб'єкта господарювання;
- номер телефону, телефаксу;
- місто, у якому відкривається представництво, із зазначенням його майбутнього
місцезнаходження (адреси);
- якщо будуть філії - указати у яких містах;
- кількість іноземних громадян, які працюватимуть у представництві;
- дату заснування іноземного суб'єкта господарювання;
- організаційно-правову форму іноземного суб'єкта господарювання;
- кількість співробітників іноземного суб'єкта господарювання;
- найменування банку із зазначенням номера рахунку;
- сферу діяльності іноземного суб'єкта господарювання;
- мету відкриття та сферу діяльності представництва, інформацію про ділові
зв'язки з українськими партнерами та перспективи розвитку співробітництва.
В той же час згадана Інструкція № 30 є єдиним правовим актом, який частково регулює
діяльність представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні. Тому
материнські компанії стикаються з багатьма проблемами піл час діяльності їх
представництв на території України. Представництва не вважаються юридичними
особами і, як наслідок, не мають правосуб’єктності, тобто не вправі набувати права і
нести обов'язки від свого імені, а материнська компанія несе повну відповідальність за їх
діяльність. Правовий статус представництва визначається внутрішнім положенням
представництва і довіреністю, яку материнська компанія видає голові представництва.
Тому представництво може здійснювати лише дільність, прямо передбачену у вказаному
положенні та довіреності.
Українське законодавство розрізняє два види представництв іноземних суб’єктів
господарської діяльності:
 постійне (комерційне) представництво з правом здійснення господарської
діяльності в Україні;
 некомерційне представництво, функцією якого є лише представництво
материнської компанії.
У зв'язку з цим, функції останнього обмежуються допоміжною діяльністю,
представництвом та захистом інтересів материнської компанії в Україні і, зазвичай,
промуванням та маркетинговою діяльністю (за умови, що це не основна діяльність
материнської компанії). Тому цей вид представництва не повинен здійснювати
комерційну діяльність чи генерувати дохід. До речі, у випадку, якщо певна діяльність
вимагає ліцензії, ні представництво, ні іноземна материнська компанія не зможуть її
отримати. У такому випадку представництву доведеться укласти договір з українським
посередником з приводу цієї ліцензії.
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Iноземні інвестори можуть скористатися іншою формою ведення бізнесу, а саме
створити дочірні компанії, які би функціонували відповідно до національного
законодавства України як компанії з одним учасником або як спільні підприємства з
місцевими інвесторами.
У зв'язку з тим, що Україна не є членом ЄС, зареєструвати Європейське товариство в
Україні (Societas Europaea, SE) чи в будь-якій державі-члені ЄС, як це передбачає
Регламент Ради «Про статут Європейського Товариства» № 2157/2001, неможливо.
Україна виконує вимоги Директиви, що стосуються розкриття інформації та прозорості.
Проте, деякі зміни все ще повинні бути впроваджені у відповідні українські закони. Вимоги
щодо прозорості та розкриття інформації викладені в наступних актах:
Закон України «Про акціонерні товариства»
(стаття 78) від 17 серпня 2008 року

Розкриття
інформації
товариством

акціонерним

Закон України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців» (статті 17, 20, 22, 28) від 15
травня 2003 року № 755-IV

Розкриття
інформації
в
державному
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо юридичних осіб та їх
філій та представництв

Закон України «Про цінні папери та
фондовий ринок» (розділ V) від 23 лютого
2006 року

Розкриття річної, квартальної та спеціальної
інформації на фондовому ринку

Закон України «Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні» (стаття 11)
від 30 жовтня 1996 року

Відповідальність емітента за невиконання
законодавчих вимог розкриття інформації

Рішення НКЦПФР № 2826 від 3 грудня 2013
року «Про затвердження Положення про
розкриття
інформації
емітентами
емісійних цінних паперів»

Структура, порядок і строки розкриття на
фондовому ринку регулярної, особливої
інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фондів операцій з
нерухомістю та інформації в повідомленні
про проведення загальних зборів емітентів
цінних паперів

Цікаво, що інформація про представництво та/або філію українських юридичних осіб
вноситься до Державного Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у той
час, як інформація про представництва іноземних юридичних осіб до нього не вноситься
і публікується за допомогою інших засобів. Немає спеціального закону присвяченого
представництвам іноземних юридичних осіб і розкриттю ними інформації. Крім того,
вимога публікації інформації про державну реєстрацію чи припинення юридичної особи
в друкованих виданнях повинна бути доповнена чи змінена публікацією на електронній
платформі (в мережі Інтернет) (відповідно до ч. 5 ст. 3 Директиви 2009/101/ЄС,
Рекомендацій групи SLIM).
Слід зазначити, що багато законодавчих ініціатив 2014 року орієнтовані на гармонізацію
українського корпоративного законодавства з Acquis Communautaire. Наприклад, 14
жовтня 2014 року був прийнятий Закон України "Про внесення змін до деяких
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законодавчих актів, що стосуються визначення кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб
та публічних діячів " № 1701-VII. Всі українські товариства будуть зобов'язані розкрити своїх
кінцевих вигодонабувачів, зберігати й регулярно оновлювати інформацію про них, і
повідомляти відповідним органам про будь-які зміни цієї інформації. Інформація про
кінцевих вигодонабувачів повинна бути доведенa до відома державного реєстратора до
25 травня 2015 року.
Інформація про вигодонабувачів повинна розкриватись не тільки на етапі реєстрації
товариства, але також у випадку будь-яких змін в інформації про кінцевих
вигодонабувачів. Як тільки закон вступить в силу, український Єдиний державний реєстр
включатиме в себе паспортні дані кожної фізичної особи-засновника товариства,
відомості про кінцевих вигодонабувачів товариства (включаючи деталі їх паспортів) та
інформацію про структуру власності юридичних осіб, які є засновниками товариства,
для виявлення осіб, які володіють значною часткою (тобто 10% і більше всіх акцій чи голосів,
що належать їм прямо чи опосередковано) в цих юридичних особах (у тому числі деталі
їх паспортів).
Українські товариства зобов'язані ідентифікувати своїх кінцевих вигодонабувачів протягом
шести місяців з моменту набрання чинності згаданим законом. Недотримання
зобов'язань щодо розкриття інформації може призвести до накладення штрафу в
розмірі 5.100,00 - 8.500,00 грн. (прибл. 282,00 - 470,00 євро) на директора товариства.

5.1.10. СИСТЕМА
І
ДЕТЕРМІНАНТИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

УКРАЇНСЬКОГО

На сьогодні питання корпоративного управління користується широким інтересом у
всьому світі. Відомі міжнародні організації, в тому числі ОЕСР, МВФ, ЄБРР, Світовий банк
тощо присвятили багато уваги темі корпоративного управління і помістили її на верхівці
свого порядку денного. Україна тут не є винятком. Більше того, поняття корпоративного
управління в Україні закріплене в декількох правових актах, а саме, в законах “Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”111, “Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні112 ” та в трьох підзаконних актах113.
Українське законодавство визначає корпоративне управління як систему відносин, яка
визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського
товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами
товариства та його учасниками стосовно управління ним. Основна мета
корпоративного управління полягає у тому, щоб запевнити чесний і прозорий бізнес,
відповідальність і підзвітність усіх залучених до цього сторін.

Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" № 2664-III від 12
липня 2001 р.
112 Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 30 жовтня 1996 р.
113 Постанова Правління Національного Банку України «Методичні вказівки з інспектування банків «Система
оцінки ризиків» № 104 від 15 березня 2004 р.
Постанова Правління Національного Банку України № 361 від 2 серпня 2004 р. "Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо організації та функціонування систем управління ризиками в банках”
Постанова Комісії регулювання ринків фінансових послуг No 5207 of 27 December 2005 № 5207 від 27 грудня
2005 року «Про затвердження методичних рекомендацій для системи управління та розкриття інформації
фінансовими установами”
111
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В Україні акціонерні товариства створювались специфічним і неортодоксальним
способом: державні підприємства були перетворені відповідно до закону в акціонерні
товариства шляхом видачі кожному повнолітньому громадянину сертифікатів, які
надавали право обміняти їх на акції.114 Як вказується в літературі, приватизація рідко
призводить до створення ефективних механізмів корпоративного управління. Стіґліц
стверджував, що довгі "агенційні ланцюги", задіяні в масовій приватизації, - багато ланок,
що відділяють громадянина, який отримав приватизаційний ваучер, від менеджера
компанії, - не можуть забезпечити належних стимулів для корпоративного управління.
Приватизаційні ваучери, як правило, призводили до розпорошеної структури власності.115
Справді, відповідно до ст. 15 Закону «Про приватизацію державних підприємств» 116,
державні підприємства могли бути перетворені тільки у відкриті акціонерні товариства. І
такі норми призвели до ситуації, що на початку 1990-х років більшість населення України
були акціонерами за законом.117 Цей тренд зберіг свою актуальність крізь роки і на
сьогодні в Україні є кілька мільйонів акціонерів фізичних осіб. Таким чином, Україна
поєднує в собі дві парадоксальні риси: вкрай високу концентрацію власності і значне
розпорошення дрібного акціонаріату, що спричиняє повсюдність дисперсних інвесторів.
Ще одна проблема пов'язана з масовою приватизацією полягає в тому, що нові
власники АТ не пройшли складний шлях формування товариства і підвищення його
капіталу за допомогою фондових ринків. Вони отримали капітал від держави і досі ще не
навчилися використувати інвестиційні інструменти і можливості корпоративного
управління для підвищення акціонерної вартості.
Корпоративне управління в Україні знаходиться на ранній стадії розвитку. Право
корпоративного управління являє собою складний комплекс загальнообов'язкового
права, добровільних кодексів поведінки та прояву активності акціонерів, в основному в
судовому порядку. За результатами проведеної ЄБРР оцінки якості чинного
законодавства в галузі корпоративного управління України в 2007 році відповідність
України Принципам корпоративного управління ОЕСР була «дуже низькою» і вказувала
на нагальну необхідність реформи в усіх аналізованих секторах. Згідно з іншим
дослідженням, проведеним українською інвестиційною компанією “Concorde Capital” в
2007 році, корпоративне управління було оцінене як таке, що повністю відповідає
міжнародним засадам тільки в 7 вітчизняних компаніях з 118 найбільших, в основному
через: високий рівень концентрації власності в компаніях (мажоритарні акціонери
володіють 40-99% акцій), обмежений доступ до інформації про їх діяльність (банки
надають лише 42% необхідних даних), вплив реальних власників на наглядову раду і
виконавчий орган, недосконале і поверхневе законодавство в цій сфері.118 Проте,
останній Рапорт “Concorde Capital” показав суттєві покpащення корпоративного
управління в Україні, так як число компаній, які продемонстрували високі стандарти

Supra note 22, ст. 121
Estrid Saul, Competition and Corporate Governance in Transition, William Davidson Working Paper Number 431,
2001, p. 14
116 Закон України Про приватизацію державних підприємств від 9 березня 1992 р.
Крім того, закон «Про приватизаційні цінні папери" від 6 березня 1992 р. надав кожному громадянину України
право відкрити індивідуальний приватизаційний рахунок (пізніше перетворений у приватизаційні сертифікати).
Сертифікати могли бути використані для придбання акцій підприємств за власним вибором, і номінальна
вартість сертифіката була еквівалентною 1/52, 000, 000 загальної балансової вартості приватизованих активів
(Див. Pivovarsky, Alexander, How does Privatization work? Ownership Concentration and Enterprise Performance in
Ukraine, IMF Working Paper, 2001)
117 Supra 22, ст. 121
Методи приватизації, які були використані в Україні: ваучери, викуп акцій працівниками та менеджерами
118 Корпоративне управління в Україні, Звіт підготовлений українською інвестиційною компанією “Concorde
Capital”, 2007
114
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корпоративного управління, зросло. Так, 15 компаній з 123 отримали оцінку якості (Q) і 16
– оцінку вище середньої (AA).119
Справді, нещодавно Україна вжила різних зусиль для вдосконалення свого
корпоративного управління з метою приведення його у відповідність з міжнародними
стандартами та подолання існуючих протиріч. Зокрема, в 2003 році Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку (зараз: Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку – НКЦПФР120) затвердила Принципи корпоративного управління (далі Принципи) як рекомендації для, але не виключно, публічних акціонерних товариств, акції
котрих котируються на фондових біржах. В 2008 році був прийнятий новий закон Про АТ і
Принципи були переглянуті з метою приведення їх у відповідність з новими вимогами. І 22
липня 2014 року НКЦПФР оновила Принципи ще раз і затвердила їх нову редакцію121.
Система корпоративного управління охоплює собою весь спектр механізмів і
домовленостей, які формують спосіб, в який прйимаються рішення у великих
компаніях.122 Українська модель корпоративного управління формувалася під впливом
певних історичних, політичних, правових, економічних і соціальних умов, які і
здетермінували її особливості. Радянська спадщина і олігархічна структура власності
мали вирішальний вплив на неї. Основні риси корпоративного управління в Україні
можна звести до наступного:













дворівнева ("дуальна") система органів на зразок німецької з двома органами –
правлінням і наглядовою радою; нагляд відокремлений від управління, члени
виконавчого органу не можуть бути членами наглядової ради;
Наглядова рада в малих акціонерних товариствах не є обов'язковою;
Концентрована структура власності з великою кількістю дрібних акціонерів як
результат масової приватизації;
Велика кількість АТ (але тільки "на папері", так як багато з них не працюють і не
здійснюють жодної діяльності123);
Горизонтальні і вертикальні конфлікти агенції, але конфлікт “мажоритарні міноритарні акціонери” гостріший; конфлікти між контролюючими акціонерами
та державою (посадовими особами);
Нерозвинений ринок капіталу (в Україні функціонують 10 бірж), низька ліквідність;
Незначна роль інституційних інвесторів і сильна позиція банків у фінансуванні
товариств;
Відсутність сталих відносин між АТ та міноритарними акціонерами (як правило);
Ревізійна комісія є окремим органом товариства; немає обов’язкового
представництва працівників в наглядовій раді;
Злиття та поглинання не є широко поширені;

Корпоративне управління в Україні, Звіт підготовлений українською інвестиційною компанією “Concorde
Capital”, 2013
Примітка: більшість емітентів з оцінкою "Q" - дебютанти. Тобто, якісний "прорив" є результатом того, що
дослідження поповнилося новачками.
120 Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" НКЦПФР здійснює
державну реєстрацію цінних паперів. НКЦПФР була утворена на підставі Указу Президента України No1063 /
2011 від 23.11.2011 з метою комплексного регулювання відносин на ринку цінних паперів, захисту інтересів
громадян України та держави, запобігання зловживанням і порушенням у цій галузі
121 Принципи корпоративного управління, затв. Рішенням НКЦПФР від 22 липня 2014 р. (оновлена версія 2003)
122 Див, напр. Shleifer, A., Vishny, R.W. A Survey of Corporate Governance, The Journal of Finance, No. 2, June 1997,
p. 737
123 З недавнього часу НКЦПФР отримала право звертатися з позовом до суду, щоб ліквідовувати такі "мертві"
товариства
119
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Спеціальні “корпоративні конфлікти”, які називаються “рейдерством”.

Таким чином, можна стверджувати, що в Україні сформувалася змішана система
корпоративного управління: з сильною схожістю до німецької, але з деякими
аутсайдерськими особливостями, тобто рисами притаманними зовнішній системі
корпоративного управління124. У звязку з відсутністю стимулів у товариств відповідати
сучасним стандартам, рівень корпоративного управління в Україні залишає бажати
кращого. Правда в тому, що корпоративне управління дійсно створює цінність для
компанії, навіть в країнах зі слабкими інституціями, як Україна, де вибір якості КУ
залишається в руках контролюючих акціонерів.
Україна є країною, що розвивається, з великою кількістю в понад 26000 акціонерних
товариств. Дивно, але тільки 24 АТ мають свої власні кодекси корпоративного управління.
Іноземні компанії значно розширили свою присутність на українському ринку за останні
10 років. Доля іноземного капітлау перевищує 50% в багатьох галузях народного
господарства, у тому числі банківській сфері. Таким чином, питання застосування
принципів корпоративного управління для забезпечення конкурентоспроможності
вітчизняних компаній як і раніше актуальне.125

5.1.11. САМО- І «M‘ЯКЕ» PЕГУЛЮВАННЯ – ПОЯВА І

ВІДПОВІДНІСТЬ КОДЕКСУ ДОБРИХ ПРАКТИК
Як уже згадувалося раніше, Україна нещодавно затвердила нову редакцію Принципів
корпоративного управління (ПКУ). Мета прийняття ПКУ - викладення на підставі
загальноприйнятих міжнародних стандартів корпоративного управління та з урахуванням
національних особливостей і досвіду принципів та рекомендацій, необхідних для
удосконалення практики корпоративного управління в Україні. Сутністю корпоративного
управління, до якої звертаються ПКУ, є система відносин між інвесторами - власниками
товариства, його менеджерами, а також заінтересованими особами для забезпечення
ефективної діяльності товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників
корпоративних відносин.
Потрібно наголосити, що Принципи корпоративного управління України мають
рекомендаційний характер та розраховані на добровільне застосування, тобто
товариства в загальному не зобов’язані (хоча, звісно, заохочуються до цього)
застосовувати Принципи чи звітувати щодо обсягу відповідності з ними і причин

Згідно з найбільш поширеною типологією є два типи системи корпоративного управління, інсайдерська чи
закрита система з одного боку, і аутсайдерська чи ринково-орієнтована система, з іншого боку (Див. напр.
Schmidt, R.H: Corporate Governance in Germany: An Economic Perspective, [in:] J.P. Krahnen, J.P./Schmidt R.H.
(eds.), The German Financial System).
Типологія систем корпоративного управління на інсайдерську і аутсайдерську базується на певних рисах і
критеріях, найголовнішими з яких є: найголовніше: структура власності, що склалася в більшості компаній,
масштаби і ліквідність ринку капіталу та його роль у фінансуванні підприємств, існування ринків
корпоративного контролю, роль інституційних інвесторів, орієнтація на акціонерів чи на стейкхолдерів, рівень
захисту міноритарних акціонерів та інвесторів передбачений корпоративним правом та провам фондового
ринку (Див. Oplustil K., Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, C.H.Beck,
2010, pp. 962)
125 Kostyuk, Aleksander, Stiglbauer, Markus, Velte, Patrick, Lapina, Yuliya, Riabichenko, Dmitriy, Corporate
Governance in Ukraine: Major Standards and Emerging Trends [in:] Sabri Boubaker, Duc Khuong Nguyen (ed.),
Corporate Governance in Emerging Markets: Theories, Practices and Cases, Springer, 2014, pp. 269-270
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недотримання. Головним стимулом їх дотримання товариствами є економічна
доцільність та об'єктивно існуючі вимоги ринку щодо залучення інвестицій. Часто компанії
(здебільшого банки) включають ці положення в іх статути чи затверджуть власні кодекси
корпоративного управління. Адже дотримання таких кодексів знаменує собою
добровільне прийняття галузевих стандартів. Це є свідченням добровільного
застосування, не підкріпленого жодними безпосередніми правовими санкціями
статутного права за недотримання таких кодексів126.
В загальному, українські Принципи корпоративного управління змодельовані з Принципів
корпоративного управління ОЕСР 2004 року 127 і відповідають міжнародним стандартам.
Вони включають в себе шість розділів, які охоплюють такі аспекти: мета товариства, права
акціонерів, наглядовa рада та виконавчий орган, розкриття інформації та прозорість,
контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства і заінтересовані особи.
Відповідно до Принципів, мета товариства полягає у максимізації добробуту акціонерів
за рахунок зростання ринкової вартості акцій товариства, а також отримання
акціонерами дивідендів. Ефективне управління потребує наявності у корпоративній
структурі товариства дієвої незалежної наглядової ради та кваліфікованого виконавчого
органу (менеджменту), раціонального і чіткого розподілу повноважень між ними, а
також належної системи підзвітності та контролю.
Особливу увагу приділено питанням незалежності наглядової ради. Так, Принципи
рекомендують, щоб принаймні 25% членів наглядової ради були незалежними.
Відповідно до Принципів, незалежність означає відсутність будь-яких суттєвих ділових,
родинних або інших зв'язків з товариством, членами його виконавчого органу або
мажоритарним акціонером товариства. Фактори, які виключають незалежність
(наприклад, директор, який володіє більше 5% акцій товариства, не може вважатися
незалежним) передбачені Приципами також. Таким чином, визначення незалежності
відповідає Рекомендаціям Комісії ЄС від 15 лютого 2005 року “Про роль невиконавчих
директорів або наглядових директорів лістингованих компаній і про комітети (наглядової)
ради». Рекомендації передбачають, що ради повинні бути організовані таким чином,
щоб достатня кількість незалежних невиконавчих або наглядових директорів відігравала
ефективну роль в ключових сферах, де існує висока ймовірність корпоративних
конфліктів, тим самим збільшуючи контроль акціонерів над управлінням. Тим не менш,
норма про незалежність директорів не є обов'язковою вимогою і мала кількість
товариств в Україні, якщо взагалі такі є, залучає незалежних членів, у розумінні Принципів.
Залежно від кількісного складу та функцій, при наглядовій раді доцільно формувати
комітети наглядової ради: (і) комітети для попереднього розгляду, аналізу та підготовки
проектів рішень з питань, які відносяться до компетенції наглядової ради; (іі) комітет з
питань аудиту та з питань інформаційної політики товариства, а також комітет з питань
призначень і винагород, більшість членів яких є незалежними (відповідно до вищезгаданої
Рекомендації Європейської комісії). На підставі цих положень, в Закон про АТ 2008 року
вперше були введені норми, що стосуються комітетів. Відповідно до цих положень,
наглядова рада може утворювати постійні або тимчасові комітети з числа її членів для

Makovskaya A., Russian Company and Capital Market Law [in:], Private Law in Eastern Europe.Autonomous
Developments or Legal Transplants?, Ed. by Christa Jessel-Holst, Rainer Kulms and Alexander Trunk,2010, pр. 301-308
127 Принципи корпоративного управління ОЕСР 2004 р., режим доступу:
http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf
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вивчення і підготовки питань, що входять у компетенцію ради, а також комітет з питань
аудиту та комітет з питань інформаційної політики товариства. Однак ці норми не є
обов'язковими і, як наслідок, міжнародна правозастосовна практика щодо створення
комітетів не набула широкого поширення в Україні128.
Товариство повинне забезпечити нагляд за його фінансово-господарською діяльністю
незалежним зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою) та засобами внутрішнього
контролю. Для забезпечення акціонерів, потенційних інвесторів, кредиторів та інших
зацікавлених сторін належною системою внутрішнього контролю і розкриття фінансової
інформації, відповідно до Принципів товариство повинне організувати проведення
незалежного зовнішнього аудиту аудитором (аудиторською фірмою), який має ліцензію
на здійснення аудиторської діяльності відповідно до чинного законодавства.
Увага приділяється також законним інтересам зацікавлених осіб (стейкхолдерів - осіб, які
мають законний інтерес у діяльності компанії). Товариствам рекомендується активно
співпрацювати з ними для створення добробуту, робочих місць і забезпечення
фінансової стійкості товариства.
Підбиваючи підсумки, можна сказати, що Принципи корпоративного управління в Україні
відповідають європейським та міжнародним вимогам. Але тому, що жодна реалізація
на практиці зазначених принципів не вимагається і не стимулюється, мало що змінилося
після їх прийняття. Тa ніхто не буде заперечувати: корпоративне управління - це питання
майбутнього. Творці принципів ОЕСР відзначають, що немає однієї правильної моделі
корпоративного управління, але багатий досвід багатьох країн і багатьох корпорацій
дозволив виокремити деякі загальні елементи, що характеризують хорошу модель.
Для того, щоб привести українське законодавство у відповідність до норм ЄС і, таким
чином, підвищити рівень корпоративного управління, слід передбачити в законі обов’язок
товариств розкривати свою політику в сфері дотримання кодексів корпоративного
управління, таких, як українські ПКУ. Відповідно до ст. 20 Директиви 2013/34/ЄС Про річну
фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність і відповідні звіти окремих видів
компаній, компанії, цінні папери яких котируються на регульованому ринку, повинні
включати відомості про корпоративне управління у свій річний звіт. Ця заява має бути
включена як окремий розділ річного звіту і повинна містити інформацію про (і) кодекс
корпоративного управління, який застосовується до компанії; (іі) кодекс корпоративного
управління, рішення про застосування якого компанія може ухвалити на добровільній
основі; (ііі) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління,
застосовану понад вимоги національного законодавства. Якщо компанія відповідно до
національного законодавства порушує кодекс корпоративного управління, то повинна
пояснити у своєму звіті, якої вимоги кодексу корпоративного управління вона не виконує і
причини цього (правило «дотримуйся або пояснюй»). Завдяки цьому правилу
вкорінюється саморегульований підхід в системі «м'якого права», не втрачаючи при
цьому своєї "м'якої" природи.

Kostiyk, Alexander, Board Practices: An international Review, Corporate ownership and control Journal, vol. 1,
2003, pp. 102-114
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5.1.12. ВІДНОСИНИ НА РІВНІ ДИРЕКТОР-АКЦІОНЕР
Корпорація складається з тісної системи міжособистісних взаємовідносин – з точки зору
інституційної економіки - ланцюга контрактів129. Багато вчених поглибили розуміння
моделі корпоративного права як контракту з трьома головними гравцями - акціонерами,
менеджерами і директорами. Цю модель Френк Істербрук і Даніель Фішель
використовують в своїй книзі економічної структури корпоративного права, яка
завершила і зібрала проведену ними роботу в сфері контрактної моделі
корпоративного права.130
Серед зв'язків найважливішими і найбільш проблемними є відносини директоракціонери, які супроводжуються проблемами агенції часто при обтяжуючих обставинах,
наприклад, раціональній апатії міноритаріїв, опортунізмі з боку директорів, асиметрії
інформації і т.д. В Україні акціонерні товариства організовані у дворівневу структуру, яка
означає, що правління здійснює щоденне управління товариством, а наглядова рада
контролює виконавчий орган, а також приймає (надає згоду) деякі важливі рішення.
Необхідно підкреслити, що через високу концентрацію структури власності, контролюючі
акціонери в українських компаніях є часто менеджерами самі по собі (офіційні
директори) або строго контролюють виконавчий орган (тіньові директори). В результаті,
немає чіткого розмежування між горизонтальним конфліктом агенції (тобто між
мажоритарними і міноритарними акціонерами) і вертикальним конфліктом (тобто між
виконавчим органом і акціонерами) в українських акціонерних товариствах. Інакше
кажучи, правління не прагне пом'якшити конфлікт між більшістю і меншістю, а часто діє
на користь контролюючої більшості.
Згідно з новим законом про АТ, створення наглядової ради є обов'язковим для
акціонерних товариств з десятьма і більше акціонерами і необов'язковим для АТ з малою
кількістю акціонерів. Крім того, член наглядової ради не може бути в той же час
виконавчим директором (членом правління), членом ревізійної комісії чи єдиним
зовнішнім аудитором товариства, і навпаки. Слід пам'ятати, що відповідно до закону "Про
господарські товариства" від 1991 року, створення наглядової ради не було обов'язковим,
закон не визначав її повноважень і акціонери або взагалі не створювали її, або
перетворювали виключно в декоративний орган. Так створювалися можливості для
необмеженої влади над товариством і зловживань на користь контролюючого акціонера.
Можна зауважити, що закон "Про господарські товариства" відкинув формулу А. Берлі і
Г. Мінса про корпорацію як інструмент відокремлення власності від контролю, замінивши
його принципом "право власності – ніщо, управління – це все", "той, хто втрачає контроль
над власністю, втрачає саме право власності".131 Це, в поєднанні зі зростанням
дисперсної часткової власності серед широких верств населення внаслідок масової
приватизації, призвело до створення середовища, сприятливого для експропріації
міноритарних акціонерів та вилучення приватних вигод контролю у величезному
масштабі. Тa з розвитком ринку з'явилися нові бізнес-гравці, які стали вимагати змін в
існуючій системі управління. Таким чином бачимо, що наглядова рада АТ в Україні

Michael C. Jensen & William H. Meckling, Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, 3 J. FIN.
ECON. 305 (1976). Див. Melvin Aron Eisenberg, The Limits of Cognition and the Limits of Contract, 47 STAN. L.REV. 211
(1995).
130 Easterbrook, Frank, Fischel, Daniel, The Economic Structure of Corporate Law, 1991
131 Yefymenko, Anatoliy, Corporate Governance Under Ukraine’s New JSCs Law, SSRN 2009
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пройшла довгий шлях у своєму розвитку - від декоративного органу з невизначеним
колом повноважень до повноцінного гравця в трикутнику органів товариства з чіткою та
ефективною компетенцією для контролю виконавчого органу.
Відповідно до Закону Про АТ 2008 року до компетенції виконавчого органу належить
вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім
питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. До
прийняття ЗпАТ, залучення директорів ззовні (нім. Drittorganschaft) було неможливим.
Закон «Про господарські товарисвта» передбачав, що тільки особи-працівники АТ
можуть діяти як голова чи члени виконавчого органу. Як наслідок, трудове право неминуче
накладалось на корпоративне, і регульовані трудовим правом відносини, які насправді
повинні регулюватися організаційним правом, характеризувались широким захистом
директорів і обмеженням їхньої відповідальності за невиконання чи неналежне виконання
обов’язків, що є характерним для трудового права, не кажучи вже про дотримання
фідуціарних обов'язків та інших стандарти. Тепер ЗпАТ передбачає, що будь-яка особа,
яка має повну цивільну дієздатність, за винятком аудитора та члена наглядової ради,
може бути обрана членом правління. Це не повною мірою виключає вплив трудового
права, але останнє було відрегульоване так, щоб краще відповідати корпоративній
обстановці. Члени правління залишаються працівниками товариства. Ось чому, як було
зазначено вище, до недавнього часу цивільна відповідальність членів правління
обмежувалася розміром їх середньомісячної заробітної плати. Це загальний ліміт, який
накладається на відповідальність працівників відповідно до Кодексу законів про працю
України. Проте, в травні 2014 року було внесено ряд поправок до цього Кодексу, якими
введено повну матеріальну відповідальність директорів за збитки, завдані ними компанії.
Крім того, з тих пір стало можливим звільнити директора без зазначення причини (за
бажанням) за умови сплати йому 6-місячного окладу і тимчасово відсторонити
директора від виконання функцій в будь-який час. Таким чином, ці зміни мали істотний
вплив на стан корпоративного управління в українських АТ. Згідно зі ст. 63 ЗпАТ посадові
особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства,
дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства.
Так, члени виконавчого органу мають фідуціарні обов'язки "працювати добросовісно в
інтересах товариства, а не на окремих акціонерів"132. Насправді фідуціарні обов'язки
директорів потребують більш суворих стандартів дотримання, ніж тих, які випливають з
принципів добросовісності133. Те, що керівники повинні підпорядковувати свої особисті
інтереси обов'язкам перед товариством незалежно від походження потенційного
конфлікту, є визнаним стандартом сучасної теорії корпоративного права.134 Крім того,
українське законодавство не передбачає правила «business judgment rule» (правила
прийняття бізнес-рішення), розробленого американськими судами і кодифікованого в
деяких європейських країнах (наприклад, у Німеччині), яке передбачає, що при прийнятті
господарського
рішення,
керівники
корпорації
повинні
бути
належно
поінформованими, діяти сумлінно і щиро вірити, що рішення прийнято в найкращих
інтересах компанії.135

Hicks A., Goo S. H., Company Law, Oxford, 2004, pp. 310-325
Стаття 509 Цивільного кодексу передбачає, що зобов'язання має грунтуватися на засадах добросовісності,
розумності та справедлівості
134 Millstein M., Gregory H. J. , Altschuler A. R., Fiduciary duties under US law, 2004, pp. 14-18
135 Oplustil, K, Radwan A., Company Law in Poland: Between Autonomous Development and Legal Transplants [in:]
Jessel-Holst, Christa, Kulms, Rainer, Trunk, Alexander (ed.), Private Law in Eastern Europe. Autonomous Developments
or Legal Transplants?, Hamburg 2010, p. 483
132
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Правління складається з однієї або декількох осіб, які призначаються наглядовою радою
(як правило) або загальними зборами акціонерів. Кількість членів правління має бути
визначена в статуті товариства. Крім того, акціонери можуть, що часто і роблять,
обмежити можливість правління укладати договори певного типу чи вартості, або також
надати правлінню можливість вести повсякденну діяльність компанії на власну
відповідальність. Такі обмеження зазвичай, але не завжди, вказуються в статуті компанії.136
Та відповідно до ст. 92 ЦК у відносинах з третіми особами, обмеження повноважень
щодо представництва юридичної особи не має юридичної сили, крім випадків, коли
юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не
знати про такі обмеження. Це частково, хоча і не в повній мірі відповідає ст. 10 Директиви
2009/101/ЄС.
Винагорода членів правління визначається наглядовою радою. Слід зазначити, що
компенсаційні схеми, як напр. опціони або акції, використовуються набагато рідше в
Україні, ніж на розвинених ринках. Це все через неліквідний ринок капіталу, де ціна акцій
не є інформативною і сильно залежить від зовнішніх факторів і, таким чином, погано
відображає реальну продуктивність правління.
У зв’язку з великою кількістю дрібних акціонерів і рідкими виплатами дивідендів, члени
правління українських акціонерних товариств практично не мають ніякого зв'язку з
міноритарними акціонерами і тим самим тільки збільшують їх раціональну апатію.
Інтереси мажоритарних акціонерів були і залишаються центральними для директорів
акціонерних товариств. Все це підкреслює важливість наглядової ради, де завдяки
кумулятивному голосуванню є можливою репрезентація меншості.

5.1.13. ПРАВА ТА ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ АКЦІОНЕРІВ
Головним актом ЄС, що регулює права акціонерів є Директива 2007/36/ЄС
Європейського парламенту та Ради від 11 липня 2007 року про здійснення окремих прав
акціонерів у лістингових компаній (ДПА). Директива передбачає мінімальні стандарти
окремих прав акціонерів: щодо повідомлення про проведення загальних зборів,
інформації, яка повинна бути надана акціонерам, права задавати питання і отримувати
відповіді на них під час загальних зборів, права вносити пропозиції до порядку денного
загальних зборів, процедури голосування, права на представництво і т.д. Загалом, закон
Про АТ України відповідає вимогам вищезазначеної директиви з деякими винятками, які
розглядаються нижче.
Відповідно до українського законодавства АТ може випускати акції двох типів: прості і
привілейовані. Власники привілейованих акцій мають пріоритет в отриманні дивідендів та
платежів у разі ліквідації компанії. Голосування на загальних зборах акціонерів
здійснюється за принципом: «одна акція - один голос», за винятком кумулятивного
голосування. Власники привілейованих акцій мають право голосу з дуже вузького кола
питань, якщо статутом приватного АТ не передбачено інше. Акціонери-власники простих
акцій можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом АТ.

Antonenko, Leonid, Corporate Governance and Directors' Duties in Ukraine: Overview, режим доступу:
http://us.practicallaw.com/1-506-7476
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Обсяг прав акціонерів, передбачений законодавством
проілюстрований за допомогою нижченаведеної таблиці.
Кількість
акцій

України,

може

бути

Права акціонера

До 10%

- брати участь в загальних зборах акціонерів
- голосувати пропорційно до кількості належних акцій
- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів137
- отримувати дивіденди
- отримувати частину майна або вартість частини майна товариства у разі
його ліквідації
- приймати участь в управлінні акціонерним товариством
- оскаржувати рішення загальних зборів акціонерів
- право на інформацію про господарську діяльність акціонерного
товариства
- переважне право пропорційно до кількості належних акцій 138
- право на незгоду139
10% і більше - контролювати реєстрацію акціонерів на загальних зборах акціонерів 140
- скликати позачергові загальні збори акціонерів у будь-який час і з будь-якої
причини141
- вимагати аудиту господарської та фінансової діяльності товариства 142.

Як можна зауважити з таблиці, Закон про АТ значно вдосконалив (в порівнянні із Законом
«Про господарські товариства») систему захисту прав акціонерів у зв'язку з введенням
низки загальновизнаних правових інструментів захисту міноритаріїв, як напр. кумулятивне
голосування, яке надає міноритарним акціонерам можливість отримати своє
представництво в наглядовій раді, право вносити пропозиції до порядку денного
загальних зборів і право незгідних акціонерів вимагати викупу своїх акцій, якщо вони

Пропозиції акціонерів (акціонера), які володіють в сукупності 5 або більше відсотками простих акцій, повинні
бути включені до порядку денного загальних зборів
138 Під переважним правом розуміють:
- переважне право набуття акцій нової емісії (у випадку збільшення статутного капіталу)
- переважне право набуття акцій, що пропонуються до продажу іншим акціонером.
Здійснення цього права залежить від типу АТ; більше про цю проблему – див. параграфи 5.1.4.; 5.1.12
139 Право кожного акціонера - власника простих акцій товариства вимагати здійснення обов'язкового викупу
акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних
зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: злиття, приєднання, поділ,
перетворення, виділ, зміну типу товариства; вчинення товариством значного правочину; зміну розміру
статутного капіталу. Таке ж право надається власнику привілейованих акцій, якщо він зареєструвався для участі
у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: внесення змін до статуту
товариства, якими передбачається розміщення привілейованих акцій нового класу, власники яких матимуть
перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат у разі ліквідації акціонерного товариства;
розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених привілейованих акцій, які мають перевагу щодо
черговості отримання дивідендів або виплат у разі ліквідації акціонерного товариства.
140 Акціонери (акціонер), які володіють у сукупності 10 і більше відсотками простих акцій на дату складання
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, а також НКЦПФР
можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів,
голосуванням та встановленням результатів голосування. Товариство повідомляється у письмовій формі про
призначення таких представників до початку реєстрації акціонерів.
141 Акціонери, які скликають загальні збори, зобов'язані покрити всі витрати, пов'язані з проведенням таких
зборів, але загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про компенсацію акціонерам витрат,
пов'язаних з скликанням та проведенням загальних зборів
142 Витрати на проведення такого аудиту несуть акціонери, які цього вимагають, і можуть бути відшкодовані
товариством на підставі рішення загальних зборів
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голосують проти важливих корпоративних рішень. Спеціальні вимоги до укладення
значних правочинів та правочинів із афілійованими особами також передбачені у Законі.
Крім того, закон містить норми щодо придбання контрольного пакета акцій, який
відомий під назвою правило обов'язкового пропозиції: відповідно до Закону, особа, яка
набула більше 50 відсотків простих акцій, повинна запропонувати всім іншим
акціонерам придбати у них прості акції товариства. Детальний аналіз цієї норми, а
також прав на сквіз-аут та сел-аут можна знайти в параграфі 5.1.6. цього Звіту.
Операції з пов'язаними сторонами можуть завдати шкоди товариству та його
акціонерам, оскільки створюють можливості для привласнення активів товариства. Тому
адекватні гарантії захисту інтересів акціонерів мають важливе значення. ЗпАТ містить
спеціальні норми, що регулюють значні правочини та угоди, щодо вчинення яких є
заінтересованість (ст. 70-71 ЗпАТ). Відповідно до них, рішення про вчинення значного
правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить
від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
акціонерного товариства, приймається наглядовою радою143 чи загальними зборами за
поданням наглядової ради, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його
предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності акціонерного товариства144. Норми щодо правочинів з
заінтересованістю передбачають, що особа, заінтересована у вчиненні правочину,
зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості
поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості 145. Якщо такий
правочин порушує інтереси товариства, наглядова рада може заборонити його
вчинення або поставити це питання на розгляд загальних зборів.
У зв’язку з вищевказаним повинен бути взятий до уваги Проект Директиви про внесення
змін до Директиви 2007/36/ЄС (ДПА) для заохочення довгострокового співробітництва
акціонерів (компроміс Президії, текст від 10 листопада 2014 року), мотив № 19
Преамбули). Згідно з ним, держави-члени повинні забезпечити, щоб укладення
правочинів з пов'язаними сторонами, вартість яких перевищує 5% активів або операцій
компанії, які можуть істотно вплинути на її прибуток чи оборот, повинне бути винесене на
голосування на загальних зборах акціонерів. Якщо такий правочин пов’язаний з

Статутом акціонерного товариства можуть бути встановлені додаткові критерії для класифікації правочину як
значного. У разі відмови наглядової ради надати згоду на вчинення значного правочину, це питання може бути
винесене на розгляд загальних зборів.
144 Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом
такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом
такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
145 Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа
органів товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра,
діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства,
членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і
більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає
принаймні одній із нижченаведених ознак:
1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною
правочину;
2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або
від особи, яка є стороною правочину;
3) внаслідок такого правочину придбаває майно;
4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства
посадовими особами).
143
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акціонером, то такий акціонер не повинен брати участь в цьому голосуванні. Компанія
не повинна укладати угоду до її затвердження акціонерами. У випадку угод з пов'язаними
сторонами, предмет яких перевищує 1% активів, компанія повинна оприлюднити такі
угоди на момент їх укладення разом із звітом незалежної третьої сторони з оцінкою того,
чи угода здійснюється на ринкових умовах, і, чи така угода є справедливою і розумною з
точки зору акціонерів, включаючи міноритаріїв. Держави-члени повинні мати можливість
зробити виняток щодо угод, які укладаються між материнською та дочірніми компаніями.
Держави-члени повинні також забезпечити компаніям можливість за певних умов
отримати попередню згоду акціонерів для деяких чітко визначених видів разових угод з
предметом більше 5% активів, а також можливість попереднього звільнення від обов'язку
отримання звіту незалежної третьої сторони при разових угодах з предметом більше 1%
активів з метою полегшення укладення компаніями таких угод.
Український закон містить довгий перелік питань, рішення щодо яких належать до
виключної компетенції Загальних зборів акціонерів (див. статтю 33 ЗпАТ). Це одна з
особливостей, характерних для континентальної правової системи. Таким чином, збори
стають форумом для корпоративних спорів, що зазвичай стосуються законності рішень
ЗЗА. Закон про АТ передбачає, що якщо рішення загальних зборів або порядок
прийняття такого рішення порушують вимоги Закону про АТ, інших актів законодавства,
статуту чи положення про загальні збори акціонерного товариства, акціонер, чиї права та
законні інтереси були порушені зазначеним рішенням, має право оскаржити це
рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття (ст. 50). Крім того, НКЦПФР
може призначити своїх представників для нагляду за дотриманням законодавства про
цінні папери та законодавства про акціонерні товариства при реєстрації акціонерів
(або їх представників) на ЗЗА, голосуванні і підбитті підсумків голосування на ЗЗА
товариства.146 Представники Комісії можуть бути призначені за заявою акціонерів
(акціонера) (або їх представників), посадової особи (осіб) товариства, депозитарної
установи чи Центрального депозитарію цінних паперів, або за власною ініціативою
Комісії та/або її місцевих органів. Такий нагляд НКЦПФР може розглядатися як втручання
держави у внутрішні справи товариства з метою забезпечення дотримання прав
акціонерів на загальних зборах.
Беручи до уваги вищевказане, а також норми Директиви, можна зробити висновок, що в
українське законодавство повинні бути внесені деякі зміни, які стосуються прав акціонерів
і засобів їх захисту, відповідно до Директиви 2007/36/ЄС:


Директива про права акціонерів застосовується лише до лістингових акціонерних
товариств. Оскільки українське законодавство не передбачає спеціальних норм
щодо лістингових товариств, принаймні, не в зв'язку зі скликанням та участю у
загальних зборах, імплементація Директиви призвела би до того, що норми
Директиви застосовувалися б до всіх АТ. А це, в свою чергу, було б занадто
коштовно для приватного АТ або навіть для тих АТ, які не є лістинговими в розумінні
Директиви.
Таким чином, потрібно впровадити і розвивати далі подвійний режим для
приватних і публічних товариств. Щодо публічних АТ, цінні папери яких
перебувають в обігу на біржі, норми Директиви про права акціонерів повинні бути

Рішення НКЦПФР Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних
зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств № 1518 від
25.12.2012
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імплементовані повністю, тоді як деякі інші норми можуть бути поширені на
приватні АТ також.
Потрібно чітко обумовити в Законі про АТ, що право акціонера на участь у
загальних зборах акціонерів, не може бути обмежене тим, що він/вона продав (ла) свої акції (навіть всі акції) до дати проведення загальних зборів, але після дати
встановлення переліку акціонерів, які мають право брати участь в ЗЗА (т.зв. «record
date») (див. ч. 2 і 3 статті 7 Директиви). Це означає, що акціонери, які мали це
право на момент «record date», можуть повною мірою брати участь у загальних
зборах акціонерів, навіть якщо вони вже не є акціонерами товариства на день ЗЗ.
Акціонери в Україні повинні мати змогу брати участь в загальних зборах за
допомогою електронних засобів зв'язку в порядку, встановленому Директивою
про права акціонерів. Правильно буде дозволити акціонерам вирішити це
питання на власний розсуд в установчих документах товариства. Директива
сприяє цьому і "забороняє заборони", тобто не дозволяє державам-членам
заборонити електронне голосування, якщо компанія бажає застосовувати його у
своєму корпоративному управлінні - таке голосування повинно бути дозволене
відповідно до правового режиму будь-якої держави-члена.
Товариство повинно надати своїм акціонерам на своїй веб-сторінці доступ
щонайменше до інформації, вказаної в ст. 5 Директиви про права акціонерів, а
саме, наприклад: документів, які повинні бути представлені на загальних зборах;
загальної кількості акцій і прав голосу на дату скликання; проекту резолюції по
кожному пункту запропонованого порядку денного загальних зборів; крім того,
проекти резолюцій, запропоновані акціонерами, повинні бути розміщені на вебсторінці одразу, наскільки це можливо, після того як компанія отримала їх і т.д.
На сьогодні закон про АТ передбачає тільки для товариств з більш ніж 100
акціонерами обов’язок забезпечити доступ до документів на веб-сторінці в
мережі Інтернет. Ця можливість не повинна залежати від кількості акціонерів.
30-денний термін повідомлення про скликання ЗЗ відповідає вимогам ДПА,
відповідно до якої мінімальний термін виносить 21 день.
У той же час, рекомендується передбачити скорочений термін повідомлення в
разі голосування за допомогою електронних засобів (див. ч. 1 ст. 5: не пізніше, ніж
за 14 днів до дня ЗЗА) після впровадження процедури голосування за допомогою
електронних засобів.
В законі про АТ не передбачені норми ДПА про те, що товариство не зобов’язане
дотримуватись зазначених мінімальних періодів (тобто 21 і 14 днів відповідно) для
другого чи наступного скликання загальних зборів у зв’язку з відсутністю кворуму
під час зборів першого скликання, за умови, що умови скликання були дотримані
для першого скликання і до порядку денного не додано жодного нового пункту, і
принаймні 10 днів пройшло від останнього скликання до дати проведення
загальних зборів.
Вимоги Закону про АТ до повідомлення про проведення ЗЗ не відповідають
повною мірою вимогам ДПА. Згідно з ДПА повідомлення повинне додатково
містити чіткий і ясний опис процедур, яких акціонери повинні дотримуватися для
того, щоб мати можливість брати участь і віддати свій голос під час ЗЗА. Ця
інформація охоплює:
(i) права, передбачені для акціонерів відповідно до ст. 6 (право вносити
пропозиції до порядку денного загальних зборів та подавати проекти
резолюцій), в тій мірі, що ці права можуть бути реалізовані після
повідомлення про скликання та відповідно до ст. 9 (право задавати питання),
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і терміни, в які ці права можуть бути реалізовані; скликання може
обмежитися зазначенням лише кінцевих термінів, в які ці права можуть бути
здійснені, за умови посилання на більш детальну інформацію щодо цих
прав, вміщену на Інтернет-сайті компанії;
(ii) процедура голосування представником, зокрема формуляри для
голосування за довіреністю і засоби, за допомогою яких компанія готова
приймати електронні повідомлення про призначення представників; і
(iii) де
це
застосовується,
процедури
голосування
за
допомогою
кореспонденції чи за допомогою електронних засобів;
Повідомлення має містити інформацію про те, де і як отримати повний, без
скорочень текст документів та проектів резолюцій, і вказувати адресу вебсторінки, на якій інформація про ЗЗ буде доступною. Зрозуміло, що ці
положення актуальні для публічних АТ.










Наступні документи та інформація повинні бути доступними акціонерам в період
між скликанням і проведенням ЗЗА:
(i) повідомлення про скликання;
(ii) загальна кількість акцій та прав голосу станом на дату скликання (у тому
числі, загальна кількість окремо по кожному виду акцій у випадку, якщо
капітал компанії представлений двома і більше видами акцій);
(iii) документи, які необхідно надати загальним зборам;
(iv) проект резолюції або, у випадку якщо не запропоновано ухвалення жодної
резолюції, коментар компетентного органу компанії, призначеного
застосовним правом, щодо кожного питання, включеного до порядку
денного загальних зборів; окрім того, проекти резолюцій, запропоновані
акціонерами, мають бути розміщені на Інтернет-сайті одразу, наскільки це
можливо, після того як компанія одержала їх;
(v) за необхідності, форми, які використовуються для голосування за
довіреністю та за допомогою поштового зв’язку, за винятком якщо такі
форми розсилаються безпосередньо кожному акціонеру.
Слід зазначити, що ДПА містить вичерпний перелік випадків обмеження
здійснення прав акціонерів через представників. Серед них - потенційні конфлікти
інтересів між представником та акціонером, в інтересах якого представник
повинен діяти.
Одна з вимог ДпПА - дозволити (тобто не зобов'язувати і не забороняти)
акціонерам призначати (відміняти) представників за допомогою електронних
засобів зв’язку. Крім того, держави-члени повинні дозволити компаніям можливість
приймати повідомлення про призначення представників за допомогою
електронних засобів зв’язку, і повинні гарантувати, що кожна компанія пропонує
своїм акціонерам принаймні один ефективний спосіб повідомлення за
допомогою електронних засобів.
Закон про АТ повинен дозволяти товариствам (тобто не зобов'язувати і не
забороняти)
можливість
проведення
кореспонденційного
голосування
напередодні загальних зборів. Вимоги та обмеження до такого голосування
можуть бути лише такими, які необхідні для забезпечення ідентифікації акціонерів і
тільки до тієї міри, якa є співрозмірнoю досягненню цієї мети.
Кожний акціонер повинен мати право задавати питання, що стосуються питань
порядку денного загальних зборів, і товариство повинно відповісти на ці питання
відповідно до ст. 9 Директиви.
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Держави-члени застосовують принцип вільного здійснення прав в рамках ДПА. Тому
компанії можуть приймати рішення щодо деяких питань корпоративного управління на їх
власний розсуд. У той же час ДПА окреслює певну лінію, яка може бути використана
тими компаніями, які воліють дотримуватися визначеної концепції дій.
Необхідно підкреслити, що Директиву не слід розуміти як таку, що передбачає обов'язок
зробити голосування за допомогою електронних засобів доступним для всіх акціонерів.
Директива вимагає тільки, щоб ДЧ дозволяли запроваджувати електронне голосування,
якщо певна компанія бажатиме цього (ст. 8 ДПА). Насправді жодна ДЧ не наклала на
компанії обов'язок запровадити електронне голосування, оскільки це призвело б до
високих організаційних витрат і проблем безпеки, особливо в малих і середніх
підприємствах.
На сучасному етапі обов’язок електронного голосування суперечив би загальній вимозі
пропорційності, якби він був накладений на кожну компанію. Замість цього Директива
сприяє і "забороняє заборони", тобто не дозволяє державам-членам заборонити
електронне голосування, якщо компанія бажає використовувати його у своєму
корпоративному управлінні - таке голосування повинне бути дозволене відповідно до
правового режиму будь-якої ДЧ. Слід додати, що така інформація повинна
відображатися на веб-сайті компанії безперервно до проведення ЗЗ, і в тому числі в день
проведення зборів (ДПА ст. 5 (4)).
Що стосується права акціонерів на інформацію, слід зазначити, що його реалізація
відповідно до українського ЗпАТ охоплює обов'язок наглядової ради та правління,
ревізійної комісії та аудитора, звітувати перед акціонерами не рідше одного разу на рік
на річних загальних зборах акціонерів; забезпечення вільного доступу до досить
широкого переліку документів щодо діяльності АТ, які повинні бути надані товариством
акціонеру на його письмову вимогу, обов'язок публічного АТ мати спеціальну вебсторінку для розміщення всієї публічно розкритої та іншої передбаченої законом
інформації147. Крім того, законодавство про цінні папери та акти НКЦПФР встановлюють
особливі вимоги до розкриття регулярної та спеціальної інформації АТ 148. Але немає
прямої норми, яка б передбачала право акціонерів задавати питання безпосередньо на
загальних зборах і обов'язок членів правління надати необхідну інформацію.
Крім того, постійно порушується питання похідних позовів в Україні. тобто пред'явлення
позову чи позовів в інтересах компанії. Проте в 2008 році Верховний суд України лише
підтвердив в своєму висновку те, що акціонери в Україні не мають права на такий тип
позову149. Відповідно до українського Закону про АТ, акціонери мають право звертатися
до суду лише у випадках прямого порушення їх прав та законних інтересів. Ми
вважаємо, що інститут похідного позову повинен бути імплементований в українське
законодавство, але для того, щоб він не перетворився в “блокуючий позов”, потрібно
впровадити так звану «перевірку» позивача-акціонера на відповідність певним вимогам,
напр. майновому цензу (певний відсоток акцій, що дозволить акціонеру (акціонерам)
звертатись з похідним позовом до суду).

Стаття 78 Закону про АТ
Щодо деталей, див.: The Corporate Governance Review. – Law Business Research. – 2013. – рр. 364-374
148 Рішення НКЦПФР Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами емісійних цінних
паперів № 2826 від 3 грудня 2013 р.
149
Ibid.
147
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Слід підкреслити, що Законопроект № 2013a Про внесення змін до деяких законів
України щодо захисту прав інвесторів був зареєстрований у Верховній Раді України у
вересні 2013 року. Проте він досі не прийнятий і в даний час обговорюються певні зміни
до нього. Згідно з проектом закону, похідний позов уповноважує учасника (акціонера)
господарського товариства подати позов до суду від імені товариства проти його
посадових осіб у випадку, якщо такі посадові особи завдали збитків товариству своїми
незаконними діями (бездіяльністю). Відповідно до законопроекту, право висувати
похідний позов може бути внесений акціонером (-ами) і учасником (-ами), які є
власниками п'яти і більше відсотків статутного капіталу товариства.

5.2.

РОЗБІЖНОСТІ МІЖ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ
ТОВАРИСТВА» ТА IНШИМИ HОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ,
ЩО PЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Як видно з попередніх розділів, розвиток ринкової економіки вплинув на вдосконалення
законодавства України про компанії. Тим не менш, воно як і раніше залишається
недосконалим і відрізняється від корпоративного законодавства європейських країн,
хоча Україна й вживає численних спроб для оновлення і покращення його норм.
Система національного законодавства про компанії може бути охорактеризована як
заплутана і в той же час нестабільна, де окремі положення є неузгодженими між собою,
а в деяких випадках суперечать одні одним. Одночасне співіснування правових актів
різного характеру з різною історією, які представляють різні підходи і цінності (новий закон
Про АТ, Цивільний кодекс, Господарський кодекс, Закон про господарські товариства)
викликає багато проблем на практиці, і створює перешкоди для ефективного розвитку
товариств та інвестиційного потенціалу України. Крім того, велика кількість законодавчих
прогалин в українському законодавстві дає широкі підстави для регуляторних органів і
судів довільно інтерпретувати суть законів і сприяє корупції серед державних службовців
та недобросовісній конкуренції між бізнес-конкурентами.150 Основні протиріччя існують
між Господарським кодексом та іншими актами законодавства про компанії. Як було
справедливо зазначено в звіті ОЕСР, Господарський кодекс являє собою перешкоду для
розвитку вільного ринку тому, що його природа і методи регулювання не підтримують
становлення ринкової економіки в Україні.151 Одразу з моменту прийняття
Господарського кодексу було багато думок про те, що допоки його норми не будуть
скасовані чи істотно змінені, Україні важко буде досягти прогресу у розвитку
законодавства про компанії та вдосконаленні регулювання у інших сферах. Тим не
менш, суперечливість законодавства проявляється не тільки в нормах двох кодексів.
Аналіз найбільш очевидних невідповідностей в українському корпоративному
законодавстві представлений у Додатку № 1 до Звіту.

150
151

Звіт ОЕСР 2004 року, режим доступу: http://www.oecd.org/cfe/leed/37074808.pdf
Ibid.
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5.3.

ОЧІКУВАНЕ ЗАКОНОДАВСТВО: ПЛАНИ РЕФОРМ
ЗАКОНІВ

І ПРОЕКТИ

З вишевказаного можна зробити висновок, що українське законодавства в сфері
заснування та діяльності компаній вимагає суттєвих змін не тільки у зв’язку з
зобов'язаннями, взятими відповідно до УА, але через необхідність покращити існуючий
бізнес-клімат та складну економічну ситуацію в Україні. Деякі кроки вже зроблені
українським законодавцем, і на сьогодні існує декілька важливих законодавчих ініціатив в
галузі корпоративного права.
З 2012 року активно дискутується прийняття Закону України «Про товариства з
обмеженою та додатковою відповідальністю», який є однією з найбільш очікуваних змін в
законодавстві про компанії. Є два альтернативні проекти - № 2011 і № 2011-1. Наступним
кроком буде прийняття одного з них Верховною Радою України до розгляду та
подальшого його прийняття як закону. Тим не менш, терміни залишаються
невизначеними. Для отримання більш детальної інформації про ці проекти див.
параграф 5.1.2.
Ще одним важливим кроком є введення нового механізму корпоративного захисту в
Україні - похідного позову. Законопроект № 2013a «Про внесення змін до деяких законів
України щодо захисту прав інвесторів» був зареєстрований у Верховній Раді України у
вересні 2013 року, проте ще досі не був прийнятий і на даний момент обговорюються
можливі зміни до нього. Очікується, що такий механізм буде включений в українське
законодавство якомога швидше. Для отримання більш детальної інформації див пункти
4.2.2; 5.1.2; 5.1.13.
Крім того, існує надія, що проект закону № 4534а «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління в
акціонерних товариствах», який був зареєстрований у Верховній Раді України в серпні
2014 року, але в листопаді 2014 року відкликаний, буде знову представлений в
найближчому майбутньому в новому парламенті. Прийняття даного законопроекту буде
кроком вперед до імплементації законодавства ЄС у сфері ринків капіталу, зокрема
Директиви 2004/25/ЄС Європейського парламенту та Ради від 21 квітня 2004 року про
пропозиції поглинання. Для отримання більш детальної інформації див параграф 5.1.6.

5.4.

ЗАГАЛЬНА
ОЦІНКА
СТАНУ
І
РІВНЯ
НАБЛИЖЕННЯ
УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КОМПАНІЇ ДО ACQUIS

Загалом, Україна досягла хорошого рівня відповідності Acquis Communautaire.
Закон «Про акціонерні товариства» відповідає вимогам Першої Директиви щодо
розкриття інформації, строку дії та підстав недійсності зобов'язань публічних і приватних
товариств; Дванадцятої Директиви про компанії з одним учасником; Другої Директиви
стосовно формування капіталу, визначення ринкової вартості майна, оплати акцій
засновниками акціонерного товариства, порядку виплати дивідендів і обмежень,
пов'язаних з цим, норм про викуп власних акцій акціонерним товариством і відповідних
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обмежень, ціни на акції, анулювання акцій, мінімального розміру статутного капіталу,
його збільшення і зменшення, захисту кредиторів. Сама процедура злиття і поділу, а
також захист інтересів кредиторів під час корпоративних трансформацій відповідно до
законодавства України відповідає Третій і Шостій Директивам. Положення ЗпАТ щодо
пропозицій до порядку денного загальних зборів відповідають ДПА.
Цивільний кодекс і Закон «Про господарські товариства» містять загальні норми про
товариства, які в цілому не суперечать Acquis, але іноді накладаються одні на одних, і не
забезпечують вичерпного і всеохоплюючого регулювання діяльності товариств з
обмеженою відповідальністю. Таким чином, в Україні залишається проблема відсутності
сучасного закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, яка
повинна бути вирішена якомога швидше. У той же час, ворожий ринковій економіці
Господарський кодекс явно не вписується в європейські стандарти та практику
приватного права повинен бути скасований.
Основні неузгодженості пов'язані з нормами Директиви про пропозиції поглинання,
деякими нормами Директиви про права акціонерів, Директив про злиття та поділи,
Десятої Директиви про транскордонні злиття акціонерних товариств, Директиви про
компанії з обмеженою відповідальністю з одним учасником та Директиви про капітал
(див. наступний параграф).

5.5.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОДАЛЬШОГО УЗГОДЖЕННЯ З
ЗАКОНОДАВСТВОМ І ПРАКТИКАМИ ЄС ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА КОМПАНІЙ

Наші рекомендації для подальшого наближення українського законодавства про
заснування і діяльність компаній і корпоративне управління до законодавства та практик
ЄС охоплюють:










Застарілий Господарський кодекс повинен бути повністю скасований;
Збіжні положення Цивільного кодексу та Закону “Про господарські товариства»
повинні бути усунені; те ж саме стосується ЗпАТ і майбутніх спеціальних (і
рекомендованих) правових актів, тобто нового закону про товариства з
обмеженою відповідальністю і про корпоративні трансформації (злиття, поділ та
інші) (див. нижче);
Вимога публікації про державну реєстрацію/припинення юридичної особи в
друкованих ЗМІ повинна бути доповнена або замінена публікацією на
електронній платформі (згідно ч. 5 ст. 3 Директиви 2009/101/ЄС);
Обмеження на здійснення юридичних дій до реєстрації товариства повинні бути
знесені, оскільки вони порушують ідею Директиви 2009/101/ЄС, яка неявно
дозволяє дореєстраційну діяльність компанії;
Регулювання потребує сфера подальшого підвищення довіри третіх осіб до
зазвичай необмеженого права виконавчого органу діяти від імені товариства;
Нормативно-правова база для товариств з обмеженою відповідальністю повинна
бути оновлена шляхом прийняття окремого закону. Цей новий закон повинен
підвищити рівень захисту міноритарних учасників і в той же час залишити досить
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місця для гнучких механізмів, які необхідні малим і середнім товариствам. Ця
гнучкість повинна бути однією з основних відмінностей між ТзОВ і АТ. Закон
повинен надати можливість створення товариства у вигляді закритого товариства, і
в той же час з можливим правом виходу, щоб уникнути блокування діяльності і
«ув’язнення» учасників. Крім того, повинен бути забезпечений доступ до
інформації. Потрібно надати можливість встановлення наглядової ради у ТзОВ.
Похідний позов теж повинен бути дозволений за певних умов. Статутний капітал не
повинен бути обов'язковим, і потрібно розглянути можливість впровадження часток
без номінальної вартості. Зловживання повинні бути обмежені шляхом введення
відповідальності директорів за дії на шкоду кредиторам (бажане поєднання
німецької
(Insolvenzverschleppung-shaftung) і британської (wrongful trading)
моделей). Відповідальність фактичних директорів повинна бути також
передбачена в законі. Обов'язок вказувати інформацію про розмір частки
учасника у статуті товариства повинен бути скасований (відповідні дані повинні
зберігатися виключно в Єдиному державному реєстрі);
Потрібно впровадити норми, що товариство з обмеженою (додатковою)
відповідальністю може мати одного учасника, коли всі його частки опинились в
руках однієї особи, і такий єдиний учасник товариства з обмеженою
(додатковою) відповідальністю здійснює повноваження загальних зборів
товариства;
Потрібно ввести подвійний режим для лістингових і нелістингових АТ. Це має
забезпечити імплементацію ДПА без обтяження менших, нелістингових товариств.
Єдиним критерієм поділу на публічні та приватні акціонерні товариства повинно
бути публічне розміщення акцій (а не кількість акціонерів); термінологія ЗпАТ
повинна бути переглянута, "ПрАТ" в розумінні ЗпАТ видається оксюмороном;
ДПА повинна бути імплементована цілком по відношенню до лістингових
товариств, тоді як дія окремих норм може бути поширена і на приватні;
Кворум для дійсності ЗЗ у АТ повинен бути знижений до 50% і зменшуватися далі чи
навіть бути скасованим для деяких питань визначених ЗЗ (або навпаки кворум
повинен зберігатися щодо ряду суттєвих питань). Альтернативно, кворум може
застосовуватися для першої спроби проведення ЗЗ і бути усунений чи зменшений
при наступних;
Переважне право набувати акції нової емісії товариства повинне бути
обов’язковим для всіх АТ і має передбачатись в законі (ex lege), а не тільки в
статуті;
Перелік подій, які спричиняють можливість реалізації прав оцінки (ст. 68 ЗпАТ),
повинен бути переглянутий на основі накопиченого досвіду. У дусі
самодостатньої моделі корпоративного права потрібно розважити введення
нових прав виходу у вигляді прав на незгоду (див. напр. приклади Італії, Німеччини,
Іспанії, Японії та США);
Права на сквіз-аут і сел-аут повинні бути імплементовані в ЗпАТ відповідно до
Директиви 2004/25/ЄС. На додачу до пов’язаних з поглинанням, механізми сквізауту і сел-ауту повинні бути можливими для всіх АТ, в тому числі приватних;
Потрібно впровадити норми щодо похідного позову як можливого механізму
захисту акціонерів (учасників); подальший аналіз має стосуватись допоміжного
механізму, що сприятиме ефективному судовому розгляду і боротьбі з
фіктивними позовами. Це може бути зроблено за допомогою сприятливих норм
щодо судових витрат фланкованих відповідальністю за блокуючі позови;
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Поріг, що дозволяє акціонеру вимагати проведення спеціального аудиту АТ,
повинен бути знижений до 5% (з 10%, як це передбачено чинним законодавством)
для того, щоб підвищити рівень захисту міноритарних акціонерів, принаймні в
публічних товариствах;
У вимогах до звітності потрібно додати положення про зазначення кодексу
корпоративного управління, якого дотримується товариство; повинен бути
впроваджений принцип «дотримуйся або пояснюй»;
Норми про поглинання повинні бути реформовані, в т. ч. внаслідок зниження
порогу для правила обов'язкової пропозиції при поглинанні, вдосконалення
захисту інтересів акціонерів при визначенні ціни пропозиції, впровадження норм
щодо інформаційних обов’язків і нейтралітету, а також можливих відхилень від
нього, впровадження правила прориву;
Потрібно інкорпорувати в українське законодавство про компанії французьку
доктрину Розенблюма (беручи до уваги, наприклад, нещодавні чеські реформи).
Повинні бути проаналізовані підходи до визначення інтересу групи і, по
можливості, впроваджені в закон, що регулює питання групи компаній. Також, у
зв’язку з цим слід розглянути питання безпечних гаваней для директорів залежних
товариств (дочірніх). Потрібно передбачити відшкодування при застосуванні
права на оцінку (вихід безпосередньо через викуп акцій) на етапі формування
групи (див. німецький приклад) або у випадках зловживання владою з боку
материнської компанії (див. італійської приклад). Ми не рекомендуємо
впровадження комплексного, в німецькому стилі, законодавства про
корпоративні групи;
Прийняття спеціального
(окремого) нового закону про корпоративні
трансформації (див. напр. німецькі чи іспанські моделі), що охоплює всі види
трансформацій (злиття, поділ, виділ тощо) всіх типів компаній. В такий новий закон
мають бути імплементовані визначення злиття і поділу з Третої і Шостої Директив
ЄС. Документи, необхідні для злиття чи поділу, повинні містити інформацію,
передбачену в Третій і Шостій Директивах ЄС. Також потрібно інкорпорувати
норму про право на ознайомлення з документами, що стосуються злиття або
поділу, акціонерами в місці знаходження товариства шонайменше за один
місяць до дати, встановленої для загальних зборів. Крім того, варто обмежити
підстави недійсності проведених злиттів чи поділів, вказавши, що збитки
відшкодовуються тоді, коли це можливо, і обмежити строк позовної давності з
приводу такої недійсності. Потрібно ввести спеціальні правила, що регулюють
цивільно-правову відповідальність членів виконавчого органу товариства, яке
набувається чи ділиться, по відношенню до акціонерів цього товариства, а також
експертів, відповідальних за підготовку від імені цього товариства звіту, пов'язаного
зі злиттям та поділом, за неналежне виконання (невиконання) ними своїх обов'язків
під час підготовки та проведення злиття чи поділу. Також повинні бути інкорпоровані
відповідні норми для узгодження з Десятою Директивою про транскордонні злиття
публічних товариств з обмеженою відповідальністю.
Потрібно дозволити арбітраж корпоративних спорів, принаймні для ТзОВ і
нелістингових АТ. Арбітральність повинна включати в себе спори, що стосуються
дійсності рішень загальних зборів.
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6. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ В
УКРАЇНІ У СВІТЛІ ВИМОГ ЄС ЩОДО ГАРМОНІЗАЦІЇ
6.1.

ЗАГАЛЬНИЙ

ОГЛЯД

ЗАКОНОДАВСТВА

УКРАЇНИ

ПРО

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Вимоги щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності в України врегульовані
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», який
набрав чинності 1 січня 2000 року. Закон «Про бухгалтерську облік та фінансову звітність в
Україні» визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського
обліку та складання фінансової звітності в Україні. Закон поширюється на всіх юридичних
осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційноправових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб'єктів
господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати
фінансову звітність згідно з законодавством України. Відповідно до рекомендацій Звітів
про стан дотримання стандартів та кодексів Світового банку від 2002 та 2008 рр. протягом
останніх 10 років до законодавства України про бухгалтерський облік та фінансову
звітність були внесені такі зміни:









Встановлено різні вимоги щодо фінансової звітності загального значення та
податкової звітності;
Започатковано розробку Національних стандартів бухгалтерського обліку
України, зміцнено компетенцію відповідального органу (Міністерства фінансів
України);
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
запроваджено застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності
публічними акціонерними товариствами, банками, страховиками та іншими
підприємствами, які визначаються Регулятором;
Встановлено обов’язок публікувати річну фінансову звітність та річну
консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком для публічних
акціонерних товариств, підприємств - емітентів іпотечних облігацій, іпотечних
сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з
нерухомістю, а також професійних учасників фондового ринку, банків,
страховиків та інших фінансових установ (шляхом розміщення на власній вебсторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях);
Встановлено обов’язок для підприємств (крім бюджетних установ) подавати
державному реєстратору фінансову звітність про господарську діяльність у
складі балансу і звіту про річні фінансові результати.

Згідно з Угодою про Асоціацію Україна зобов’язується виконувати вимоги Регламенту
Європейського Парламенту і Ради № 1606/2002 від 19 липня 2002 року Про застосування
міжнародних стандартів фінансової звітності. В загальному вимоги Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідають вимогам цього
Регламенту (зокрема, у 2011 році до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» були внесені зміни щодо встановлення обов’язку
застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності публічними акціонерними
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товариствами, банками, страховиками та іншими підприємствами, які визначаються
Регулятором, для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності).
Подальше наближення права України до Acqius Communaitaire у сфері фінансової
звітності вимагатиме імплементації вимог Директиви 2013/34/ЄС, особливо щодо
спрощення фінансової звітності малих та середніх підприємств. В Україні спрощена
фінансова звітність мікро- та малих підприємств, представництв іноземних суб’єктів
господарської діяльності передбачена національним стандартом бухгалтерського
обліку (П(С)БО 25). Зараз форма спрощеного фінансового звіту українських мікро- та
малих підприємств вимагає більш детальну інформацію щодо фінансового стану
підприємства, ніж це робить Директива. Крім цього, в законодавстві України мають бути
передбачені звільнення від вимог консолідації для невеликих груп підприємств.

6.2.

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО АУДИТ

Основним нормативно-правовим актом, який регулює аудит в Україні є Закон України
«Про аудиторську діяльність», прийнятий в 1993 році та суттєво змінений у грудні 2006 року
(нова редакція). Згідно з оцінкою Світового Банку (ROSK 2008), Закон суттєво наблизив
запровадження міжнародного досвіду; у ньому уточнено та розширено вимоги щодо
професії аудитора, а також значення та обов’язки Аудиторської палати України.
Основними положеннями Закону є:







Закон містить визначення аудиту та аудиторської діяльності, визначає суб’єктів, для
яких проведення аудиту є обов’язковим.
Зокрема, проведення аудиту підприємства та його консолідованої фінансової
звітності є обов’язковим для публічних акціонерних товариств, підприємств емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових
установ та інших суб'єктів господарювання, звітність яких відповідно до
законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню. Обов’язковому
аудиту також підлягають підприємства з іноземними інвестиціями, страхові і
холдингові компанії, інститути спільного інвестування, довірчі товариства та інші
фінансові посередники, емітенти цінних паперів та похідних (деривативів), а
також підприємства при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності
на ринку цінних паперів.
Законом передбачені вимоги до осіб, які можуть займатися аудиторською
діяльністю (яким може бути надана кваліфікація аудитора) та процедура
професійної сертифікації аудиторів.
Крім цього, Закон встановлює правову основу функціонування основного органу
у сфері регулювання професійної аудиторської діяльності (Аудиторської палати
України). З метою забезпечення незалежності АПУ передбачений такий її склад:
20 постійних членів (волонтерів), серед них 10 представників, призначених
державними регуляторними органами, в тому числі Міністерством Фінансів,
Державною службою статистики, Міністерством економічного розвитку і торгівлі,
Національним Банком України, Міністерством юстиції, органами, які реалізують
державну податкову політику та іншими державними органами
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Подальше наближення законодавства України про аудиторську діяльність до Acquis
Communautaire потребує таких кроків:









Впровадження законодавчого визначення «суб'єктів публічного інтересу» (далі –
CПІ) та обов’язкової аудиторської перевірки усіх таких організацій, великих та
середніх підприємств, та встановлення обов’язку для них опубліковувати свою
річну фінансову звітність, аудиторські висновки та звіти правління.
Встановлення вимоги використання всіма CПІ Міжнародних стандартів
фінансової звітності (відповідно до Рекомендацій ROSC 2008).
Формування спеціальних вимог до аудиторських фірм та аудиторів, які мають
право здійснювати обов’язкові аудиторські перевірки.
Створення системи незалежного громадського (публічного) контролю за
діяльністю аудиторів та аудиторських фірм, які здійснюють обов’язкові аудиторські
перевірки. Здійснюючи нагляд за процесами сертифікації, стандартизації,
запевнення якості послуг і т.д., громадський орган контролю має бути
незалежним від органів, які відповідають за ці процеси (Аудиторської палати
України). Крім цього, на чолі системи громадського контролю мають перебувати
непрактикуючі знавці сфери аудиторської діяльності. Держава має забезпечити
створення на національному рівні відповідного публічного наглядового органу.
Узгодження вимог щодо складання, подання та публікації (консолідованої)
фінансової звітності підприємств з вимогами Директиви 2013/34/ЄС.
Встановлення деталізованих вимог до аудиторів та аудиторських фірм щодо
відповідності Міжнародним стандартам аудиту (ISA), кваліфікаційних критеріїв,
контролю за якістю аудиторських послуг. Також має бути уточнена процедура
призначення, дискваліфікації та притягнення до відповідальності аудиторів.

Окрім цього, в Законі зазначено, що стандарти аудиту приймаються на основі
стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів. Затвердження
стандартів аудиту є виключним правом Аудиторської палати України. Згідно з цими
положеннями Закону, Міжнародні стандарти аудиту затверджуються Аудиторською
палатою України як національні стандарти аудиту.

6.3.

ОЧІКУВАНЕ ЗАКОНОДАВСТВО: ПЛАНИ РЕФОРМ
ЗАКОНІВ

І

ПРОЕКТИ

З метою узгодження Закону України «Про аудиторську діяльність» з Директивою ЄС
2006/43/ЄС Міністерство фінансів України розробило законопроект із внесення змін до
Закону.
Основною метою запропонованих змін є впровадження принципу громадського
контролю за аудиторською діяльністю, системи забезпечення якості аудиторських послуг
у законодавство України.
У зв’язку з невідповідністю національного законодавства у сфері аудиторської діяльності з
Рішенням Комісії 2011/30/ЄС від 19 січня 2011 року Україна відмовилася від режиму
внесення до національного реєстру аудиторів та аудиторських фірм національних
емітентів, чиї цінні папери продаються на ринках капіталів Європейського Союзу.
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Згідно зі змінами, внесеними у 2011 році до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», які були розроблені та затверджені для виконання
програми економічних реформ на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», публічні акціонерні товариства,
банки зобов’язані застосовувати Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS).
Однак, на думку Міністерства фінансів, ефективність цієї реформи знижується через
невідповідність системи регулювання аудиторської діяльності європейській практиці.
Згідно з програмою економічних реформ на 2010 – 2014 рр. «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» затвердженою Декретом
Президента України №128 від 12 березня 2013 р., Україна зобов’язалася забезпечувати
рівень гармонізації (зближення) регулювання аудиторської діяльності з європейським
законодавством, у т.ч. шляхом впровадження громадського контролю за аудиторською
діяльністю, забезпечення якості аудиторських послуг, безпосереднього застосування
Міжнародних стандартів аудиту, впровадження постійних сертифікатів аудитора,
підсилення ролі організацій громадянського суспільства, аудиторів та бухгалтерів з
метою запобігання виникненню конфлікту інтересів під час сертифікації аудиторів,
нагляду за якістю аудиторських послуг та інших процесів.
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
провадження аудиторської діяльності» був підготований Міністерством фінансів з метою
узгодження Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з
вимогами Директиви 2006/43/ЄС.
Основні положення законопроекту такі:






Обов’язкове застосування Міжнародних стандартів аудиту аудиторськими
фірмами під час роботи.
Якщо фінансова звітність складається відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності, аудиторська фірма має підтвердити, що фінансова звітність
відповідає не тільки Національним стандартам бухгалтерського обліку, але й
Міжнародним стандартам фінансової звітності.
Проект передбачає забезпечення громадського контролю над здійсненням
аудиторської діяльності.
Також пропонується удосконалити систему сертифікації аудиторів. Зокрема,
впровадити сертифікати аудитора з необмеженим строком дії.

6.4.

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА СТАНУ І РІВНЯ УЗГОДЖЕНОСТІ
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ З
ACQUIS COMMUNAUTAIRE
6.4.1. В СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Загалом Україна досягла хорошого рівня узгодженості з Acquis Communaitaire.
Вимоги Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» узгоджуються з
вимогами Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС № 1606/2002 від 19 липня
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2002 року Про застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (зокрема,
змінами, внесеними в 2011 році до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» було встановлено обов’язок складання фінансової звітності
та консолідованої фінансової звітності публічних акціонерних товариств, страховиків та
інших підприємств, визначених Регулятором, згідно з міжнародними стандартами).
Подальше узгодження законодавства з Acqius Communaitaire у сфері бухгалтерського
обліку передбачає імплементацію вимог Директиви 2013/34/ЄС, особливо щодо
спрощення фінансової звітності малих та середніх підприємств.

6.4.2. В СФЕРІ АУДИТУ
Україна досягла хорошого рівня узгодженості з Acquis Communaitaire.
Подальше узгодження передбачає встановлення обов’язкового аудиту для всіх CПІ,
великих та середніх підприємств, а також обов’язку публікувати їхню річну фінансову
звітність, аудиторські висновки та звіти правління; забезпечення створення громадського
органу контролю за аудиторською діяльністю; встановлення вимог до аудиторських фірм
та аудиторів тощо.

6.5.

РЕКОМАНДАЦІЇ ЩОДО ПОДАЛЬШОГО
ЗАКОНОДАВСТВОМ І ПРАКТИКАМИ ЄС

УЗГОДЖЕННЯ

З

Подальше узгодження з Acquis Communaitaire вимагає наступних дій:
В законах та регуляторних актах:







Визначення ‘суб'єктів публічного інтересу’ в законодастві України (необхідність
прийняття цього визначення вже згадувалась в регуляторних актах України, зокрема в
Законі України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України
до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року; Постанові
Кабінету Міністрів № 1496 «Про концепцію адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу» від 16 серпня 1999 року);
Впровадження та реалізація законодавчої вимоги публікувати всіма CПІ, великими та
середніми підприємствами своєї річної фінансової звітності, аудиторських висновків
та звітів правління;
Встановлення обов’язку для усіх CПІ застосовувати міжнародні стандарти
фінансової звітності (IFRS) (згідно з Рекомендаціями Світового Банку ROSC 2008);
Спрощення фінансової звітності для малих та середніх підприємств. В Україні
спрощена фінансова звітність для мікро- та малих підприємств, представництв
іноземних суб’єктів господарської діяльності передбачена національним
стандартом бухгалтерського обліку (П(С)БО 25). Зараз форма спрощеного
фінансового звіту українських мікро- та малих підприємств вимагає більш детальну
інформацію щодо фінансового стану підприємства, ніж це робить Директива. Крім
цього, в законодавстві України мають бути передбачені звільнення від вимог
консолідації для невеликих груп підприємств.
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В інституційній складовій:






Вироблення спеціальних (більш суворих) вимог до аудиторських фірм, які можуть
здійснювати обов’язковий аудит.
Розвиток системи незалежного публічного контролю за діяльністю аудиторів та
аудиторських фірм.
Приведення положень про відповідальність корпоративних органів за складання,
подання та публікацію (консолідованої) фінансової звітності у відповідність з
вимогами Директиви 2013/34/ЄС.
Впровадження деталізованих вимог до аудиторів та аудиторських фірм, відповідності
аудиту Міжнародним стандартам аудиту, кваліфікаційних вимог та моніторингу
якості послуг. Процедура призначення, дискваліфікації та притягнення до
відповідальності аудиторів-практиків також має бути уточнена.

6.6.

ОЦІНКА РІВНЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
АУДИТУ В УКРАЇНІ

Протягом останніх 10 років аудит в Україні здійснювався відповідно до Тимчасового
національного законодавства про аудит (до 1998 року) та 32 Національних нормативів
аудиту та Кодексу професійної етики аудиторів України (до 2003 року). Останні, на
відміну від українських законів, базувалися на Міжнародних стандартах аудиту (ISA), що
спричинило проблеми на практиці.
У 2003 році Аудиторська палата України прийняла Стандарти аудиту та етики
Міжнародної федерації бухгалтерів як частину національних стандартів аудиту України
(Рішення «Про використання стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації
бухгалтерів» №122 від 18.04.2003р.)
Зараз Аудиторська палата України (за погодженням з Міжнародною Асоціацією
бухгалтерів) регулярно перекладає на українську мову та публікує Стандарти аудиту та
етики. Комісія зі стандартів Аудиторської палати України також формує національні
стандарти аудиторської діяльності та інструкції з метою узгодження міжнародних
стандартів з місцевими особливостями у сфері податків, права та державного
управління.
Застосування Міжнародних стандартів аудиту породило ряд проблем, а саме:





Зазвичай між моментом прийняття Міжнародних стандартів аудиту та їх адаптацією
в Україні, тобто перекладом та наступним застосуванням, проходить певний
проміжок часу. Зокрема, наприклад, Міжнародні стандарти контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2012 року
застосовуються в Україні з 1 травня 2014 року (впроваджені Рішенням Аудиторської
палати України від 27 лютого 2014 року № 290/7).
Недостатність фінансування вчасного перекладу Міжнародних стандартів аудиту.
Недостатня обізнаність українських аудиторів з Міжнародними стандартами аудиту.
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7. КОРПОРАТИВНІ СПОРИ, РОЛЬ СУДОВОЇ ВЛАДИ І РЕАЛІЇ
ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

7.1.

НАЦІОНАЛЬНІ ПРАВОВІ ТРАДИЦІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ВИРІШЕННЯ
СПОРІВ. ДЕРЖАВНІ СУДИ ТА АРБІТРАЖ

Україна успадкувала правову систему від Радянського Союзу та колишньої Української
РСР. Радянська судова система була залежна від органів Комуністичної партії. Розподіл
влади між державою та партією як у Західних демократіях не практикувався. 152 З
прийняттям Верховною Радою Української РСР Декларації про державний суверенітет
України 16 липня 1990 року Україна розпочала створення своєї судової системи без
недоліків радянської системи. Треба зазначити, що Україна однією з перших серед
колишніх радянських республік створила систему незалежних від судової системи СРСР
арбітражних судів для вирішення господарських спорів у червні 1991 року (тоді та до 24
серпня 1991 року Україна все ще була у складі СРСР) 153.
Після прийняття Конституції Україна у 1996 році продовжила формування національної
судової системи. Її загальна структура передбачена в ст. 124 Конституції України, згідно з
якою правосуддя здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної
юрисдикції. Суди загальної юрисдикції здійснюють правосуддя у формі цивільного,
господарського, адміністративного та кримінального судочинства. Конституційний Суд
України є спеціальним органом конституційного контролю.
Система судів загальної юрисдикції базується на принципах адміністративного та
територіального поділу України та складається з 4 рівнів: місцеві суди, апеляційні суди;
вищі спеціалізовані суди (відповідно до Закону України «Про судоустрій та статус
суддів»154 вищими спеціалізованими судами є Вищий спеціалізований суд України з
розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд, Вищий
адміністративний суд), та Верховний Суд України.
Цивільні, сімейні, спадкові та інші справи розглядаються місцевими загальними судами,
якщо принаймні однією стороною спору є фізична особа, за винятком фізичної особипідприємця. Місцеві загальні суди також можуть розглядати справи, які виникають із
здійснення господарської діяльності у випадках, коли однією із сторін є фізична особа.
Водночас корпоративні спори розглядаються лише господарськими судами (навіть якщо
фізична особа є стороною спору). У ст. 12 Господарського процесуального кодексу
вказано 2 категорії спорів, які належать до юрисдикції господарських судів: (і) спори, що
виникають з корпоративних відносин у спорах між юридичною особою та її учасниками
(засновниками, акціонерами), у тому числі учасником, який вибув; (іі) спори, що

Центр
політико-правових
реформ.
Електронний
ресурс.
–
Режим
доступу:
http://www.en.pravo.org.ua/index.php/judiciary
153 Ibid.
Система господарських судів була сформована на території України для вирішення господарських спорів
між юридичними особами та підприємцями у 1832 році, коли Україна була у складі Російської імперії. Після
Жовтневої революції 1917 року систему господарських судів перетворено у систему Державного Арбітражу,
яка була пристосована для вирішення спорів між державними підприємствами (Див. Alexandra Makovskaya,
Russian Company and Capital Market Law [in:], Private Law in Eastern Europe. Autonomous Developments or Legal
Transplants?, Ed. by Christa Jessel-Holst, Rainer Kulms and Alexander Trunk, 2010. XV, p. 308)
Господарські суди були створені у 1991 році шляхом реорганізації існуючої раніше системи арбітражних судів,
юрисдикція яких поширювалася на господарські спори між державними підприємствами.
154 Закон України «Про судоустрій та статус суддів» №2453-VI від 07 липня 2010 року
152
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виникають з корпоративних відносин між учасниками (засновниками, акціонерами,
членами) юридичної особи, які пов’язані із створенням, діяльністю, управлінням та
припиненням діяльності такої особи.

Вищий Господарський суд України у своїх Рекомендаціях 2007 року визначив як
корпоративні та такі, що підлягають виключній юрисдикції господарських судів, такі
спори:
 між учасниками (акціонерами) господарського товариства з приводу створення,
припинення товариства та управління його діяльністю;
 за позовами учасників товариства про визнання недійсними установчих
документів товариства або їх частини, змін до них;
 за позовами учасників товариства про ліквідацію або скасування державної
реєстрації товариства;
 за позовами учасників (акціонерів) господарських товариств про визнання
недійсними правочинів, укладених товариством, якщо позивач обґрунтовує
позовні вимоги порушенням його корпоративних прав або інтересів;
 за позовами учасників товариства про визнання недійсними рішень загальних
зборів про виключення учасника з товариства.
Крім цього Верховний Суд України у Постанові від 2008 року конкретизував, які спори
не є корпоративними та не належать до виключної юрисдикції господарських судів:






Спори, пов'язані зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності
інших суб'єктів господарювання, які не є господарськими товариствами
(кооперативи, приватні, колективні підприємства тощо), якщо стороною у спорі є
фізична особа;
Заборона, встановлена у ст. 12 Господарського процесуального кодексу України
(далі – ГПК) не підлягає застосуванню за аналогією щодо інших суб'єктів
господарювання;
Заборона, передбачена у ст. 12 ГПК, не підлягає розширеному тлумаченню у
спорах, де однією зі сторін спору не є учасник (засновник, акціонер)
господарського товариства (спори за участю спадкоємців учасників
господарського товариства, які ще не стали учасниками).

Крім того, до юрисдикції господарських судів відносяться господарські спори між
юридичними особами, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні
господарських договорів; справи про банкрутство; справи щодо обліку прав на цінні
папери; спори, що виникають із земельних відносин між суб’єктами господарської
діяльності, за винятком тих, що віднесено до компетенції адміністративних судів; справи
за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати. Трудові
спори не належать до юрисдикції господарських судів. Вони належать до компетенції
місцевих загальних судів. Господарське судочинство здійснюється на підставі
Господарського процесуального кодексу України155.
Система господарських судів має трирівневу структуру: місцеві господарські суди в
областях, АРК та містах Києві та Севастополі 156; апеляційні господарські суди; та Вищий

155
156

Господарський процесуальний кодекс України № 1798-VII від 6 листопада 1991 року
Ми розглядаємо Севастополь та Кримський півострів як територію України

AETS Consortium – Грудень 2014

82

Господарський Суд, який є касаційною інстанцією. Вищий господарський суд
переглядає рішення нижчих судів, аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює
судову практику, надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового
застосування законодавства у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу
судової статистики. Крім цього, він надає спеціалізованим судам нижчого рівня
рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення
справ відповідної судової юрисдикції157. Незважаючи на те, що роз'яснення Вищого
Господарського суду формально носять лише рекоменлаційний характер для
господарських судів, на практиці вони використовуються судами як обов’язкові.
Верховний Суд України як найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції
переглядає справи щодо неоднакового застосування судами касаційної інстанції
однакових норм матеріального права в схожих правовідносинах. Треба наголосити, що
до 2010 року Верховний Суд України був уповноважений видавати постанови з
узагальненням судової практики, які використовувалися і використовуються зараз
нижчими судами як рекомендації щодо вирішення справ, у т.ч. корпоративних.
Таким чином, на сьогодні система де-юре, але не де-факто, необов’язкових правових
актів, виданих органами судової влади, охоплює:









Постанову Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами
корпоративних спорів» №13 від 24 жовтня 2008 року
Рекомендації Пезидії Вищого господарського суду України «Про практику
застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних
відносин» № 04-5/14 від 28 грудня 2007 року
Роз’яснення Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання
практики розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій» № 055/608 від 31 травня 2002 року
Постанову Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання
практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами
першої інстанції» № 18 від 26 грудня 2011 року
Лист Вищого господарського суду України «Про узагальнення судової практики
вирішення господарськими судами окремих категорій спорів за участю
нерезидентів» від 01 січня 2009 року.

Іншим способом вирішення спорів є арбітраж. Україна приєдналася до усіх основних
міжнародних правових актів у сфері міжнародного арбітражу, серед них до НьюЙоркської Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень 1958 року
та Європейської конвенції про зовнішньоторговельний арбітраж 1961 року. Більше того,
Україна ратифікувала Конвенцію Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних
спорів та Договір до Енергетичної хартії.
Слід підкреслити, що в українському законодавстві немає як дефініції неарбітральності
спорів, так і вичерпного переліку спорів, які не підлягають вирішенню шляхом арбітражу.
Проте, Україна безсумнівно належить до правових систем з обмежувальним підходом
до арбітражного вирішення корпоративних спорів.
Категорії корпоративних спорів, що підлягають розгляду судами загальної юрисдикції,
визначаються в:

157

Ст. 32 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 07 липня 2010 року
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Господарському процесуальному кодексі України (Закон № 1798-ХІІ від 06
листопада 1991 року);
Рекомендаціях Пpезидії Вищого господарського суду України «Про практику
застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних
відносин» № 04-5/14 від 28 грудня 2007 року;
Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами
корпоративних спорів» №13 від 24 жовтня 2008 року. Суд постановив, що
«учасники товариств незалежно від суб'єктного складу не вправі підпорядковувати
розгляд корпоративних спорів, пов'язаних із діяльністю господарських товариств,
зареєстрованих в Україні, зокрема таких, що випливають із корпоративного
управління, міжнародним комерційним арбітражним судам».

Раніше на законодавчому рівні не існувало обмежень щодо вирішення корпоративних
спорів третейськими (арбітражними) судами. Сторони за бажанням могли передати
вирішення свого спору до арбітражного суду, як це зазначено у ст. 1 Закону України
«Про міжнародний комерційний арбітраж» № 4002-ХІІ від 24 лютого 1994 року: за угодою
між собою сторони можуть передавати до міжнародного комерційного арбітражу
спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об'єднань та організацій,
створених на території України, між собою, спори між їх учасниками, а так само їх
спори з іншими суб'єктами права України.
У 2006 році були внесені зміни до Господарського процесуального кодексу України,
якими корпоративні спори було передано до юрисдикції господарських судів (ст. 12
ГПК). В той же час ст. 12 ГПК встановлювала можливість передання за угодою сторін
спору, розгляд якого відносився до компетенції господарського суду, до третейського
(арбітражного) суду.
У 2009 році відповідно до рекомендацій Верховного суду України були внесені зміни до
ст. 12 ГПК, якими корпоративні спори були виключені з переліку спорів, які можна
передати до третейського (арбітражного) суду. Таким чином, відповідно до чинної
редакції ст.12 ГПК, спори, що виникають з корпоративних відносин між юридичною
особою та її учасниками (засновниками, акціонерами), у тому числі учасником, який
вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) юридичної особи,
пов’язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої
особи, крім трудових спорів, не можуть бути передані на вирішення третейському суду і
належать до виключної юрисдикції господарських судів. Видається, що така ситуація не
відповідає стандартам ЄС та міжнародним стандартам, де в загальному визнається
право на вирішення корпоративних спорів арбітражними судами. Таким чином,
арбітражне вирішення корпоративних спорів має бути дозволене в українському праві,
оскільки це дає можливість вирішувати ці спори ефективно, в коротші терміни та із
задоволенням для обох сторін.
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7.2.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА КОМПАНІЙ В ПРАКТИЦІ УКРАЇНСЬКИХ
СУДІВ:
ПРАВОВЕ
ОБГРУНТУВАННЯ
ТА
ЮРИДИЧНА
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Не можна не погодитися, що в правовій системі з невизначеними, нестабільними і
суперечливими нормами, судова практика повинна відігравати особливу роль в
усуненні неузгодженостей в законодавстві, що розвивається, та заповнювати його
прогалини за допомогою «особливої форми правотворення» – тлумачення
(інтерпретації) права.
Тлумачення права можна визначити як діяльність щодо з’ясування або роз’яснення
(інтерпретації) юридичної норми з метою правильного її застосування та реалізації.
Соціальне призначення тлумачення права полягає у тому, щоб забезпечити однозначне
(уніфіковане) розуміння змісту правової норми всіма, хто має її застосовувати.158
Тлумачення права компаній є ключовим елементом його застосування, оскільки кожне
тлумачення права є «особливим процесом, що відбувається з метою практичної його
реалізації “159.
Стаття 4 Господарського процесуального кодексу України встановлює заборону
господарським судам відмовляти у розгляді справи з мотивів неповноти, неясності,
суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні відносини. Тому у
випадку відсутності законодавства, суд має посилатися на судову практику або, якщо
така відсутня, самостійно створити її через інтерпретацію норм, які існують. Як наслідок,
господарські суди в обгрунтуванні своїх рішень часто посилаються на рішення
вищестоячих судів. Наприклад, у справі № 26/148-11 від 06.10.2011 року Господарський
суд Київської області відмовив у задоволенні позову і на обґрунтування свого рішення
послався на Постанови Вищого господарського суду від 02.03.2010 (справа № 12/190/09)
та від 21.07.2009 року (справа №31/382), згідно з якими мирова угода, затверджена
рішенням суду не є цивільним договором та не створює відповідних обов’язків. Є багато
інших прикладів, де суди, мотивуючи свої рішення, посилались безпосередньо на судову
практику.
Після 29 грудня 2005 року, коли був прийнятий Закон України «Про доступ до судових
рішень»160 судові рішення стали публічними, а позиції судів у різних категоріях справ –
загальновідомими. Ця подія суттєво посилила роль правових позицій вищих судів при
розгляді справ у нижчих судах. Незважаючи на це, в Україні судова практика формально
не є джерелом права. Та загальноприйнятим є те, що повноваження судді тлумачити
право є необхідною передумовою його застосування161.
Зважаючи на недавню кодифікацію господарського та цивільного законодавства,
проблеми тлумачення права стали особливо актуальними у сфері права компаній.
Проблеми виникли через неузгодженість Господарського та Цивільного кодексів, багато

Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. – Львів: «Край». – 2007. – 192 с.
Алєксєєв С.С., Теория государства и права : Норма, Москва 2004 - 283 с.
160 Закон України «Про доступ до судових рішень» № 3226-IV, від 22 грудня 2005 року
161 Alexandra Makovskaya, Russian Company and Capital Market Law [in:], Private Law in Eastern Europe.
Autonomous Developments or Legal Transplants?, Ed. by Christa Jessel-Holst, Rainer Kulms and Alexander Trunk, 2010.
XV, p. 311
158
159
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норм яких частково накладаються або навіть суперечать одна одній (норми щодо
договорів, відповідальності, зобов’язань тощо). Відомо, що не всі проблеми, які
виникають, можна вирішити через застосування правила «спеціальна норма має
перевагу над загальною» (“lex speciali derogat legi generali”). В умовах невпорядкованого
та нечіткого правового регулювання корпоративних відносин часто важко відрізнити, яка
норма є загальною, а яка спеціальною. Таким чином, можна зробити висновок, що
проблема правового тлумачення та застосування корпоративного права вимагає нових
методологічних засобів та спеціального аналізу.
Тлумачення корпоративного права має свої особливості, пов’язані з предметом
інтерпретації, яким є господарська діяльність, професійна термінологія, статус
юридичних осіб, тимчасова дію норм, ієрархія нормативно-правових актів, необхідність
врахування економічних та соціальних складових спірних ситуацій 162. Загальноприйнятим
є поділ методів тлумачення на граматичний (літеральний), логічний, історичний,
системний та телеологічний163, які можуть бути використані при аналізі юридичного
обґрунтування застосування права компаній під час вирішення спору.
Загалом норми корпоративного права підлягають статичному тлумаченню. Виняток
становлять принципи, динамічне тлумачення яких зумовлене їхнім особливим
характером як частини законодавства про компанії164. Загальні принципи
господарювання, передбачені у ст. 6 ГК, принципи підприємницької діяльності,
сформульвані у ст. 44 ГК, загальні принципи цивільного права зі ст. 3 ЦК поєднують у собі
не тільки нормативну природу, як і всі інші норми права, але й декларацію законодавця
щодо соціальних, економічних та політичних цілей. Тому, їх еволюційне тлумачення в
умовах нестабільного правового середовища є цілком виправданим.
Всяке тлумачення права розпочинається з’ясуванням низки семантичних значень певного
тексту, з яких потім визначають значення правове.165 Серед вчених є загальноприйнятим,
що граматичний метод тлумачення є первинним по відношенню до всіх інших методів
тлумачення166. Це зумовлено тим, що правові норми виражені в правових текстах та
побудовані у формі граматичних речень. Більше того, кожне тлумачення є
інтелектуальним процесом, і тому має базуватися на правилах логіки. У кожному
рішенні господарський суд посилається на логічне та системне тлумачення права. Під
логічним тлумаченням розуміємо використання методів формальної логіки з метою
встановлення структурних елементів правових норм167. Одним з найвідоміших принципів
логічної інтерпретації є принцип «закон, прийнятий пізніше, відміняє закон, прийнятий
раніше» (“lex posterior derogat legi priori”), який застосовується при колізії норм, які були
прийняті в різний період. Так, наприклад, у разі суперечностей в правовому регулюванні
застосовується нещодавно прийнятий Закон «Про акціонерні товариства» від 2008р.
Системне тлумачення передбачає інтерпретацію певної статті закону у її зв’язку з іншими
статтями або іншими правовими актами, якими регулюються правові відносини. Воно

Подцерковний О. Проблеми методології тлумачення в контексті галузевих, зокрема й господарськоправових, досліджень/ О.Подцерковний// Актуальні проблеми держави і права. – Випуск 50. – Одеса, 2009. – с.
65.
163 Supra note 154
164 Коваль В. Концептуальні засади юридичної інтерпретації у господарському судочинстві): автореф. дис. д-ра
юрид. Наук. – Харків, 2012. – 33с.
165 Aharon, Barak, Purposive Interpretation of Law, Princeton University Press, 2007, 448 pp.
166 Цвік М., Петришин О. Загальна теорія держави і права. –Харків: «Право», 2009. – 572 с.
167 Supra note 154
162
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визначає місце правової норми в певному законі або цілій правовій системі.
Господарські суди при розгляді кожної справи аналізують весь обсяг законодавства та
визначають зв’язки та відношення між різними правовими нормами, щоб визначити, яка
норма має застосовуватися до правовідносин у спорі.
Враховуючи нестабільність українського законодавства про компанії та наявність
суперечливих положень, слід звернути увагу на історичну інтерпретацію права.
Наприклад, новий Закон «Про акціонерні товариства» передбачає поділ акціонерних
товариств на публічні та приватні. Таким чином, застаріла термінологія («відкриті» та
«закриті» акціонерні товариства), яка досі використовується в деяких правових актах 168
має інтерпретуватися та застосовуватися відповідно до нових положень. Дуже часто
господарські суди звертаються до законодавства, яке діяло раніше, з метою
врегулювання правових відносин, які виникли до прийняття нового закону. Наприклад, у
справі №20/5025/2070/11 господарський суд постановив, що згідно зі ст. 46 Закону
України «Про господарські товариства», наглядова рада могла створюватися
акціонерами для представництва їхніх інтересів між загальними зборами, перевірки та
регулювання діяльності виконавчого органу у межах повноважень, визначених статутом.
За таких умов, враховуючи положення Цивільного кодексу України, Закону України «Про
господарські товариства», Закону України «Про акціонерні товариства», статут позивача
та внутрішні акти щодо діяльності наглядової ради, суд встановив, що засідання
наглядової ради та рішення, прийняті на ньому, були недійсними. Інша справа - №
5023/8094/11 від 15 грудня 2012 року. Господарський суд м. Києва у своєму рішенні
послався на раніше чинне Положення про порядок отримання інвесторами доходів від
володіння корпоративними правами в акціонерних товариствах від 25 грудня 2001 року №
386, та вирішив, що виплата нарахованих дивідендів є обов’язком виконавчого органу
товариства перед його акціонерами.
З аналізу судової практики господарських судів можна зробити висновок, що вони
нечасто відкрито звертаються до телеологічного тлумачення. Цей вид тлумачення
застосовується тоді, коли право не є зрозумілим та однозначним, а суд скоріше має
реалізувати намір, мету законодавця, ніж визначити, яким має бути, чи не має бути
право. Через те, що існує багато вже згаданих рекомендацій, листів, роз’яснень,
постанов, прийнятих Вищим господарським судом України та Верховним судом
України, які роз’яснюють вразливі та сумнівні положення, нижчестоячі суди просто
застосовують ці рекомендації або посилаються на судову практику, та не стараються
з’ясувати для себе мету законодавця й інтерпретувати правові норми у світлі цієї мети. Як
наголошується в літературі, в телеологічному тлумаченні «мета» тексту – це критерій для
встановлення того, яке семантичне значення є значенням юридичним.169 Саме тому, на
нашу думку, в ситуації, коли правові норми є суперечливими або існує прогалина в
праві, господарський суд має відігравати більш дієву, а не формальну, роль під час
застосування та тлумачення корпоративного права. Вищенаведене дозволяє зробити
висновок, що під час вирішення спорів господарські суди керуються в першу чергу
законодавством як джерелом права, потім - рекомендаціями та роз’ясненнями,
прийнятими вищестоячими судами, а також судовою практикою. Системне, логічне та
історичне тлумачення найбільш часто використовується судами під час інтерпретації

Наприклад, Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку утворення акціонерного
товариства в процесі приватизації, випуску та розміщення акцій такого товариства» № 1099 від 11 вересня 1996
р.
169 Supra note 161
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положень законодавства про компанії, тобто перевага надається формальному
тлумаченню над функціональним.

7.3.

ПРАВО В КНИГАХ VS. ПРАВО В ДІЇ: ПРОБЛЕМА ЗАКОНОДАВЧИХ
ЗМІН

Парадигма між «правом в книжках» та «правом в дії» існує ще від часу створення права.
Питання "що таке право?" і "чим воно повинно бути?", як і проблеми співвідношення
«букви» і «духу» закону, ніколи не втратять своєї актуальності. Як сказав Рудольф фон
Ієрінг, право - це "Сатурн, який пожирає своїх дітей»; воно так само постійно
оновлюється шляхом суперечливих змін.170
Термін "право в книгах" відсилає до реальних письмових нормативно-правових актів, які
можна знайти в державних кодифікованих правових книгах. "Право в дії" відсилає до ролі
права, а не законів чи прецедентів, до того як це право насправді застосовується в
суспільстві. Характеристика, яка найбільш чітко відрізняє право-в-дії від права-в-книгах:
право-в-дії - це будь-яке рішення, дія чи угода, укладена або щодо якої існують наміри
укладення індивідами чи організаціями, на прийняття яких може вплинути закон. Особа,
що приймає рішення в конкретному контексті, поряд з багатьма іншими факторами на
першому плані вирішує, які частини закону для неї актуальні. Закон не визначає
поведінку «зверху». Особа, яка приймає рішення визначає значення закону в рішеннях,
діях і операціях.171
Очевидно, що у сфері корпоративного права дилема "закон на папері" - "закон в дії"
також знаходить свій яскравий прояв. В Україні можна виділити безліч факторів, які
впливають на поведінку господарюючих субєктів - або їхнє суворе дотримання букви
закону, або, навпаки, ігнорування, поліпшення чи навіть обхід деяких правових норм.
Бізнес гравці вирішують самі в їх буденному господарському житті, які дискреційні
правила застосовувати на практиці, а які з них видаються їм неефективними або
безглуздими і не заслуговують того, щоб знайти свій прояв в реальному житті. До
останньої категорії можна віднести положення про незалежних членів наглядової ради,
прийняття внутрішніх кодексів корпоративного управління, практики активного спілкування
з акціонерами, створення комітетів наглядової ради, призначення корпоративного
секретаря, ширше розкриття інформації, ніж вимагається і т.д.
У той же час, деякі правові інститути, які de jure не передбачені існуючим
законодавством, використовуються або намагаються використовуватися на практиці.
Найбільш яскравий приклад - створення наглядової ради в ТзОВ. Ні ЦК, ні закон «Про
господарські товариства» не передбачають можливості такого створення. Але дуже
часто учасники ТзОВ мають потребу встановити орган контролю над виконавчим
органом. Їх головні аргументи зводяться до того, що незважаючи на те, що така
можливість не передбачена, вона також і прямо не заборонена законом.172 Можна

Jhering Rudolf, The Struggle for Law, Chicago Callaghan, 1915, p. 13
Clune B., Law in action and law on the books: A primer, New Legal Realism Conversations, 2013, режим доступу:
http://newlegalrealism.wordpress.com/2013/06/12/law-in-action-and-law-on-the-books-a-primer/
172 Стаття 97 ЦК: Органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо
інше не встановлено законом.
Статті 58 - 62 Закону України "Про господарські товариства" визначають перелік органів товариства з
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інтерпретувати таку ситуацію по-різному, але вона, звісно, не означає порушення
закону, а його адаптацію до реальних потреб учасників господарського життя. Висновок
з цього може бути тільки один: для того, щоб покласти знак рівності між «правом на
папері» і «правом в дії» повинен існувати попит на правові норми. Інші фактори, які
мають значення, - ефективні стимули для дотримання і наявні ресурси для практичної
реалізації конкретних норм.
Рішення - це власне «дії» в праві-в-дії. І основна причина, чому право-у-дії відрізняється від
права-в-книгах, чому вплив будь-якого закону чи норми є невизначеним, це широкий
спектр впливів і рішень внутрішнього значення, які спонукають до реальних рішень в
нескінченному розмаїтті соціальних контекстів.173 При аналізі проблеми, що впливає на
рішення господарюючих суб'єктів, слід зазначити, що одним з основних факторів, який
найбільш впливає на стан корпоративних відносин в Україні на сьогоднішній день є роль
уряду в його відносинах з товариствами. Багато компаній в Україні контролюються
вузьким колом приватних акціонерів чи державою. Крім того, мажоритарні акціонери
часто займають керівні посади, і можуть обмежити здатність міноритарних акціонерів
перевірити чи піддати сумніву прийняття управлінських рішень. Основною проблемою в
цій сфері є відсутність єдиної державної політики.174 Компанії, які належать олігархам,
транснаціональні корпорації, а також державні підприємства (тобто ті, які мають певну
фінансову підтримку) є набагато менше зацікавлені в демонстрації високих стандартів
якості. Українські власники неохоче запрошують міноритарних акціонерів і незалежних
директорів до рад. Державні компанії та ТНК навіть не роздумують над їх запрошенням.
Хоча є багато публічних компаній серед транснаціональних корпорацій і тих, які
належать олігархічним структурам, в багатьох з яких виконавчий орган готовий
спілкуватися зі "звичайними" акціонерами тільки за згодою контролюючого акціонера.175
Добре право без належного правозастосування залишається тільки на папері і не має
жодних шансів на регулювання відносин "в дії". Найпоширенішою скаргою акціонерів в
Україні є те, що виконання законів є певною мірою неефективне. Справді, емпіричний
аналіз показує, що існує невелика кореляція між рівнем правового захисту,
гарантованого статутами з одного боку, та заходами для забезпечення ефективності

обмеженою відповідальністю, а саме вищий орган - загальні збори, і виконавчий орган - колективний
(правління) або одноосібний (директор).
Відповідно до ст. 23 Закону України "Про господарські товариства" управління товариством здійснюють його
органи, склад і порядок обрання (призначення) яких здійснюється відповідно до виду товариства.
Проте згідно із пунктом г) статті 59 Закону України "Про господарські товариства", компетенція ЗЗ в ТзОВ
охоплює визначення форм за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних
контрольних органів.
Відповідно до ст. 145 ЦК, виключна компетенція загальних зборів учасників товариства з обмеженою
відповідальністю охоплює визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та
визначення повноважень відповідних контрольних органів.
Стаття 146 ЦК перелбачає, що Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з обмеженою
відповідальністю здійснюється у порядку, встановленому статутом та законом. Загальні збори товариства з
обмеженою відповідальністю можуть формувати органи, що здійснюють постійний контроль за фінансовогосподарською діяльністю виконавчого органу. Порядок створення та повноваження контрольного органу
встановлюються загальними зборами учасників товариства.
З вищесказаного, можна зробити висновок, що в ТзОВ може бути створено кілька органів контролю, напр.
ревізійна комісія і наглядова рада. Але слід ще раз зазначити, що прямої можливості створення наглядової
ради в ТзОВ (як це має місце у випадку АТ) не передбачено законодавством.
173 Supra note 167
174 Supra note 123, с. 277
175 Звіт Concorde Capital 2013 р.
Бізнес-групи - це компанії, що належать великим офіційно українським холдинговим компаніям, або компанії,
чиї основні власники мають інші підприємства подібного розміру.
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правових інститутів з іншого.176 Україна сьогодні може запозичувати найбільш ефективні
корпоративні рішення, але, якщо права акціонера систематично порушуються, і Україна
не впроваджує відповідні заходи для ефективності та надійності судових і
адміністративних установ, тоді ці рішення залишаються тільки "на папері в книгах" і не
знаходуть свій реальний вираз. Слід врахувати, що відповідно до НКЦПФР кількість
письмових та усних скарг від інвесторів в 2012 році склала 3059177. Так, 70% усіх скарг
були пов'язані з порушенням прав міноритарних акціонерів менеджментом товариства.
Серед найбільш типових зафіксовані такі порушення:






порушення права на рівне ставлення до всіх акціонерів;
порушення права брати участь в управлінні товариством;
Порушення права на отримання інформації про діяльність товариства;
Порушення права на отримання частини прибутку у вигляді дивідендів;
Порушення прав під час додаткової емісії акцій.

8. МОДЕЛЬ РЕФОРМИ ПРАВА
ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ
8.1.

КОМПАНІЙ

І

ФІЛОСОФІЇ

В

АНАЛІЗ ПРИДАТНОСТІ САМОДОСТАТНЬОЇ МОДЕЛІ ПРАВА
КОМПАНІЙ ДО УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОВИХ РЕФОРМ

Незважаючи на великий прогрес досягнутий за останні десять років, Україна, як посткомуністична країна, продовжує боротися з внутрішнім і зовнішнім попитом на
конкуренційне господарське середовище. Радянська спадщина з її негнучким і
всеохоплюючим централізованим плануванням, відносно низькою відкритістю до західної
торгівлі і недружньою для ринку правовою системою178 залишила значний слід в розвитку
українського права компаній. У наступні роки законодавство у сфері заснування та
діяльності компаній України буде адаптуватись до вимог законодавства Європейського
союзу, оскільки Україна виявила бажання взяти на себе зобов'язання прийняти
нормативно-правову базу ЄС "з полиці".179 Незважаючи на це, проблемним залишається
питання: яке право компаній повинно діяти в країнах, що розвиваються, з перехідною
економікою, як Україна? Чи існує модель законодавства про компанії, яка б чудово
вписувалася в умови і процеси, в країнах і ринках, що розвиваються, і, якщо відповідь є
ствердною, то як створити таку модель? Ці питання залишаються відкритими і потребують
подальшого аналізу.
Очевидно, що право компаній в перехідній економіці має відповідати більш широкому
набору цілей, і працювати в умовах набагато менш розвиненого ринку та правової
інфраструктури, ніж право про компанії в країнах розвиненої економіки180. Як

Berkowitz, Daniel, Pistor Katarina, Richard Jean-Francois, The Transplant Effect, American Journal of Comparative
Law, 2003, p. 163, p. 344, Table 6
177 НКЦПФР офіційний веб-сайт: http://www.nssmc.gov.ua
178 Saul Estrin, Competition and Corporate Governance in Transition, Journal of Economic Perspectives, 16 (1), p. 101124
179 Ibid.
180 Bernard Black & Reinier Kraakman, A Self-Enforcing Model of Corporate Law, 109 HARV. L. REV. 1911 (1996)
176
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зазначається в літературі, країни, що розвиваються, не повинні просто копіювати
корпоративне законодавство розвинутих країн тому, що ці закони опираються на
високорозвинений ринок, правові і державні установи і культурні норми, які часто не
існують в країнах з перехідною економікою. Наприклад, німецьке корпоративне право
прив’язане до сильних банків і профспілок, в той час, як американське – до сильних
фондових ринків, слабких фінансових установ і сильних корпоративних менеджерів181.
Таким чином, корпоративне право повинно значною мірою розроблятися з нуля, щоб
бути здатним діяти в інфраструктурі економіки, що розвивається182.
При розробці окремого закону можливими є два загальних підходи: "модель заборон",
яка "досить детально забороняє широкий спектр підозрілої корпоративної поведінки”183 і
передбачає майже кожен аспект корпоративної діяльності в законах, і “модель
дозволів”, яка опирається на широку диспозитивність і розсуд сторін. Модель заборон є
відомою з корпоративних статутів 19-го століття Сполучених Штатів і Великобританії, і
деякою мірою з європейських корпоративних кодексів і нинішніх кодексів країн, що
розвиваються184, тоді як дозвільна модель – це продукт ХХ століття, який в даний час є
широко поширеним на розвинених ринках.
Зрозуміло, що закони про компанії країн з перехідною економікою мають тенденцію до
різного балансу між дозвільними і рестриктивними нормами, ніж закони розвинених
країн. Міноритарні акціонери в таких країнах, як Україна, вимагають сильного правового
захисту від інсайдерів, тому що ринковий контроль, що забезпечує такий захист в
розвинених країнах, як і правовиконавча система, є слабкими. На наш погляд, є
очевидним, що дозвільна модель явно не підходить для країн з перехідною економікою, в
т.ч. України, де прозорість і розкриття інформації на ринку не є достатніми, фінансові
ринки не можуть конкурувати з розвиненими, а судова та правоохоронна системи є
слабкими. У той же час, модель заборон не є гнучкою і може перешкоджати розвитку
компаній, знижувати стимули для підвищення і вдосконалення корпоративного
управління, хоча й будучи гарною гарантією захисту прав власності для інвесторів.
Як вирішення цієї дилеми, Б. Блек і Р. Краакман (1996)185 розробили «самодостатній»
підхід до розробки права компаній, який, на думку авторів, в країнах з перехідною
економікою, є найкрашою юридичною стратегією для захисту зовнішніх інвесторів у
великих компаніях при одночасному збереженні дискреційності менеджерів в питаннях
інвестування. Самодостатня модель структурує процес прийняття корпоративних
рішень, щоб дозволити великим зовнішнім акціонерам захистити себе від
інсайдерського опортунізму з мінімальним зверненням до правових органів, у тому числі
судів і адміністрації. Це забезпечує її надійність, навіть в умовах, коли ці ресурси є
слабкими. Автори підкреслюють, що в країнах з перехідною економікою, самодостатня
модель корпоративного права домінує як над моделлю заборон, так і дозволів 186.
Центральні риси "самодостатньої" моделі корпоративного права можуть бути зведені до

(представляє принципи нового корпоративного права для Росії). Однак, стратегія приватизації російської
економіки і створення самодостатнього корпоративного управління з тріском провалилася. Культура діяльності
на
власну
користь
і
корупція
були
основними
причинами;
режим
лоступу:
http://www.usdrinc.com/downloads/A-Self-Enforcing-Model.pdf
181 Ibid.
182 Ibid.
183 Ibid.
184 Supra note 176
185 Supra note 176
186 Ibid.
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наступних187: (і) необхідність контролю акціонерами діяльності менеджерів у власних
інтересах; (іі) використання процедурних форм захисту (наприклад, схвалення
правочинів незалежними директорами, акціонерами), а не простих заборон певних
категорій угод; (ііі) забезпечення виконання за допомогою дій безпосередніх учасників
(акціонерів, директорів, менеджерів), а не побічних (суддів, службовців, юридичних та
бухгалтерських фахівців і т.д.); (іv) стосування, по можливості, чітких норм, які вказують на
дозволену чи заборонену поведінку, а не стандартів; (v) закріплення сильних засобів
правового захисту на папері, щоб компенсувати низьку ймовірність майбутнього
застосування санкцій.
Видається, що самодостатня модель законодавства про компанії може бути
підходящим вибором для ринків, що розвиваються, для захисту міноритарних акціонерів і
покращення загального корпоративного середовища. Слід підкреслити, що законодавці
України розробляли деякі положення Закону про АТ 2008 року на основі цієї моделі. Щоб
бути точним, треба сказати, що на початку існували різні версії одного і того ж
законопроекту, вперше представленого восени 1998 року. Законопроект був
розроблений на базі модельного закону «Про акціонерні товариства», створеного
професором Б. Блеком і А. Тарасовою на підставі вищевказаної концепції
самодостатньої моделі, започаткованої Б. Блеком і Р. Краакманом 188. Але з моменту
першої презентації законопроект почав жити своїм власним життям, проходячи через
руки різних ініціативних груп, піддавався модифікаціям, скорочувався і змінювався.
Переформатування законопроекту для задоволення вузьких інтересів окремих груп під
час пошуків політичних і економічних компромісів не могло не вплинути на його
структуру і зв'язки189. В результаті, після восьмирічного періоду доопрацювань
законопроект втратив в значній мірі риси самодостатньої моделі190. Але з 2008 року по
сьогодні в Закон про АТ було внесено багато змін, і він частково повернувся до
самодостатнього підходу знову.
Таким чином, український закон "Про акціонерні товариства" крок за кроком
наближується до належних стандартів розвитку законодавства про компанії. Він
присвячує особливу увагу захисту прав міноритарних акціонерів, передбачаючи
рішення, які балансують інтереси більшості і меншості. Ряд загальновизнаних правових
інструментів, заснованих на самодостатній моделі корпоративного права, було внесено
в нього, а саме:
 правило «одна акція - один голос»;
 правила визначення ринкової ціни;
 кумулятивне голосування при обранні членів наглядової ради та ревізійної комісії;
 схвалення кваліфікованою більшістю голосів злиття, ліквідації, а також інших угод;
 право акціонера вимагати викупу його акцій товариством у разі значних змін,
пов'язаних з діяльністю компанії (наприклад, реорганізацією, змінами статутного
капіталу і т.д.);
 норми щодо обов’язкової пропозиції;
 спеціальні вимоги до уклалення значних правочинів і правочинів з афілійованими
особами.

Ibid.
Yefymenko A., Corporate Governance under Ukraine’s new JSCs law, Social Science Research Network, 2009,
режим доступу: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1387360
189 Ibid.
190 Ibid.
187
188
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Крім того, раніше працівники - акціонери товариства були незахищеними, оскільки їхні
голоси контролювалися корпоративними менеджерами. Закон про АТ ввів спеціальні
правила, які гарантують права таких працівників, а саме заборону вимагати від
акціонера, який є працівником товариства, розкривати інформацію про те, як він/вона
проголосували або мають намір голосувати на загальних зборах, про відчуження
акціонером-працівником акцій чи про наміри відчужити їх, або вимагати довіреність на
участь у загальних зборах. У разі порушення цього правила, посадова особа товариства
притягується до адміністративної відповідальності та відповідальності за моральну шкоду,
звільняється з посади, а цивільно-правовий контракт чи трудовий договір з вказаною
посадовою особою припиняється.
Ці та інші особливості самодостатньої моделі зробили закон Про АТ України новим і
сучасним, знайомим для інвесторів і регуляторів розвинених країн. Та все-таки, як це
було показано в попередніх параграфах, законодавство про компанії України вимагає
значних реформ і спрямованих зусиль. При обговоренні створення оптимальної моделі
права компаній, зокрема для України, треба взяти до уваги те, що політична та соціальна
нестабільність, слабкі і корумповані судові та адміністративні установи, низька культура
власності, концентрація капіталу в руках невеликої групи людей, величезна кількість
дрібних акціонерів є визначальними факторами, які впливають на парадигму
корпоративного законодавства в Україні. У той час, як західні акціонерні товариства, які
служили моделями для нового закону про АТ, прагнуть до збільшення вартості їх акцій,
акціонери в Україні мають єдину мету - отримати контроль над товариством і
утримувати його. Практично всі українські політичні сили мають тісні зв'язки з великими
фінансово-промисловими групами, які за допомогою холдингових компаній, в
основному оф-шорних, контролюють більшу частину української промисловості 191, і всі
спроби поліпшити законодавство де-факто повинні бути погоджені з ними. Угоди на
власну користь, опортунізм менеджерів, "тунелювання", постійні спроби обійти закони,
щоб отримати додатковий прибуток (наприклад, шляхом податкової оптималізації) дуже
знайомі українській практиці корпоративного права.
Беручи це до уваги, процес реформ в українському корпоративному праві є і буде
трудомістким процесом за участю кількох відповідних факторів - рівня економічного
розвитку, політичного впливу, культури та рівня знань суддів та чиновників. На питання. чи
зможе самодостатня модель корпоративного права відіграти важливу роль у подоланні
проблем і викликів України, ще належить дати відповідь. Без сумніву, така модель не
може вирішити всі проблеми права компаній. Так, українське законодавство про
компанії містять багато неоднозначних норм (особливо в Господарському кодексі
України) і прогалин, які повинні бути пояснені або заповнені регулятором чи судом. У
такому випадку самодостатньої моделі може бути не достатньо, щоб забезпечити
реальний захист акціонерів. Крім того, ефективність такої самодостатньої системи в
країні, що розвивається, з дуже слабким правозастосуванням та судами може бути
просто переоцінена. Але все-таки самодостатня модель видається найбільш
правильною для України, оскільки вона створює процеси прийняття корпоративних
рішень, що дозволяють міноритарним акціонерам захистити себе своїм власним
голосуванням і здійсненням трансакційних прав. На нашу думку, замість дозвільного
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права компаній для країн з перехідною економікою, імперативний режим
корпоративного права є більш підходящим, оскільки він передбачає рамки можливої
поведінки і запобігає майбутнім порушенням. Зрозуміло, що як тільки українськe
корпоративне суспільство "виросте", його корпоративна культура зміцніє, а директори
та акціонери відчують і зрозуміють вигоди від дотримання передбачених законодавством
процедур, ринкові обмеження і розумні судові органи зможуть обмежити опортунізм
менеджерів і великих акціонерів, режим самодостатньої моделі може поступово
послаблюватись і деякі елементи з дозвільної моделі можуть бути додані. Станом на
сьогодні, Україна ще не досягла такого рівня культури, як юридичної, так і корпоративної,
яка дозволила б "розв'язати руки" менеджерам і мажоритарним акціонерам. Крім того,
норми корпоративного законодавства в Україні мають бути більш точними, оскількі нечіткі
і нестабільні стандарти не будуть зрозумілими, і, на відміну від чітких норм, не будуть
виконуватись на практиці. З цієї точки зору всі розбіжності та невідповідності повинні бути
усунені з законодавства про заснування і дільність компаній в Україні.

8.2.

НА ШЛЯХУ ДО КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОЇ НОРМАТИВНОЇ
БАЗИ
ПРАВА
КОМПАНІЙ
–
МІЖ
ЗАПОЗИЧЕННЯМ,
«ПЕРЕСТРИБУВАННЯМ» ТА ІННОВАЦІЙНІСТЮ

Як часто зазначається в літературі, законодавство держави в сфері заснування та
діяльності компаній, у всій його повноті, являє собою форму «бізнес-конституції» для всіх
учасників економічного життя країни192. Прийнято вважати, що на практичному рівні,
конкурентоспроможне право компаній повинно бути простим, ясним, прозорим,
універсальним і, у міру можливості, прийняти принцип поведінки laissez faire
(невтручання) з боку державного регулювання. Тобто, закони у сфері корпоративного
права повинні містити "правила гри", які б всі учасники ділового життя країни
застосовували послідовно, і на які вони б могли розраховувати при веденні свого
бізнесу193.
Проблема
полягає
у
визначенні
методів,
як
створити
таку
конкурентоспроможну правову основу для компаній, яка не буде перешкодою для
бізнесу та економічної діяльності.
На перший погляд, запозичення шляхом впровадження норм, що застосовуються в
зарубіжних країнах, де подібні проблеми вже мали місце, видається ідеальним
рішенням, завдяки своїй простоті, швидкості, популярності та престижу, хоча й відповідні
норми не завжди спеціально розроблені для країна-реципієнта, в яких вони потім
функціонуватимуть. Але такий підхід залишає багато відкритих питань. Наприклад, можливо краще і більш ефективно спрямовувати значні зусилля і ресурси для створення
нових і незвичайних правових норм, які, разом з тим, ідеально пасуватимуть відповідній
країні, тобто бути інноватором, а не запозичувати вже "готові рішення"? А можливо
набагато ефективніше використовувати перевірені рішення та найкращу практику інших
країн, які вважаються розвинутими та лідирують у світі? Чи потрібно розвивати
законодавство про компанії поступово, крок за кроком, без всякого поспіху чи краще

Ukrainian Company Laws and Regulations Handbook, International Business Publications, Washington, 2012, p. 69
Звіт ОЕСР “Legal Issues with Regard to Business Operations and Investment in Ukraine”, режим доступу:
http://www.oecd.org/cfe/leed/37074808.pdf
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«перестрибнути» через деякі етапи його розвитку і одразу застосувати найпередовіші
революційні рішення західних країн, які одразу здатні вивести Україну на той ж рівень, що
й держави-члени ЄС? Всі ці питання мають важливе значення при моделюванні нової
системи корпоративного права для конкретної країни, в даному випадку - для України.
Алан Уотсон відзначив, що всі зміни в правових системах є результатом запозичень. Це
твердження вірне, як для західного світу римського приватного права, так і англійського
загального права".194 Очевидно, що рецепція - це швидкий спосіб створення нового
законодавства. Трансплантант може вважатися рішенням високої якості, яке є
міжнародно визнаним і привабливим для інвесторів. Але це не може усунути кількох
серйозних небезпек, які концентруються навколо двох питань: по-перше, чи існує сама
потреба в законодавстві, і по-друге, чи запозичене рішення вписується в правову систему
реципієнта195. Таким чином, правові трансплантанти представляють подвійну проблему
ефективності. Навіть, якщо вони відповідають критеріям ефективності проринкового
регулювання, вони все ще мають пройти реальну перевірку в соціально-економічній
обстановці "країни-імпортера".196
Є багато поглядів на питання, від чого залежить успіх правової трансплантації. Сам
Уотсон у своїй роботі не дає докладного пояснення, чому законодавці приймають
іноземні юридичні норми, коли внутрішні закони не в змозі впоратися з економічними
змінами. Він відкидає соціально-економічний аналіз197. В той же час, Ляпорта/Лопез-дeСіланез/Шляйфер/Вішни вказали на радикальний підхід: історичне походження правових
норм держави значною мірою пов'язане з його діючим нормативним кліматом і
економічними результатами.198 Кан-Фройнд запропонував двоетапний процес
визначення життєздатності запропонованого трансплантанта. Перший крок полягає у
визначенні відношення між правовою нормою, яку необхідно пересадити і соціальнополітичною структурою держави-донора. Другий крок охоплює порівняння соціальнополітичного середовища донора і держави-реципієнта.199 Ми вважаємо, що і соціальноекономічний аналіз, і оцінка минулого, і теперішнього правового і політичного
середовища є важливими. Як вказувалося раніше, Україна успадкувала більшість своїх
норм з рідної континентальної системи, хоча можна знайти і багато слідів англосаксонської системи права. Тому ми вважаємо, що донорська правова система є не
настільки важлива як трансплантант per se, і особлива увага повинна бути приділена
питанню про те, чи даний трансплантант відповідає місцевим умовам. Він повинен бути
належно адаптований в національні соціальні, економічні і правові умови.
Слід підкреслити, що українське право компаній розвивалося поступово: від слабких
гарантій захисту міноритаріїв, широкої компетенції виконавчого органу, відсутності
наглядової ради тощо, до цілком конкурентоспроможної і захисної структури, яка здатна
залучити інвесторів і допомогти українській економіці вижити. Можливо, це можна було б

Watson A., Legal Transplants: An Approach to Comparative Law, Edinburgh, 1974, p. 95
Kulms, Rainer, Optimistic Normativism After Two Decades of Legal Transplants and Autonomous Developments
[in:], Private Law in Eastern Europe. Autonomous Developments or Legal Transplants?, Ed. by Christa Jessel-Holst,
Rainer Kulms and Alexander Trunk, 2010. XV, pр. 7-14
196 Waelde, Gunderson, Legislative reform in transition countries: Western Transplants – A Short-Cut to Social Market
Economy Status?, I.C.L.Q. 43 (1994), 347 (371).
197 Supra note 190
198 LaPorta, Lopez-de-Silanez, Shleifer, Vishny, Legal Determinants of External Finance, 52 (3) (1997)J. Fin. 1131
199 Kahn-Freund, Otto, On Use and Misuse of Comparative Law, 37 Mod. L. Rev. 1 (1974), p. 18
Три фактори повинні бути розглянуті: (1) макро-політична структура держави-донора (демократія чи
диктатура?) (2) розподіл влади всередині політичної системи; і (3) роль, яку віліграють організовані інтереси
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назвати “перестрибуванням”, концепція якого пояснює як пришвидшити розвиток
пропустивши нижчі, менш ефективні і більш коштовні рішення, і безпосередньо перейти
до найбільш передових200. У будь-якому випадку, ефект може бути досягнутий тільки
через запозичення найбільш ефективних норм ззовні і адаптації таких законодавчих
інститутів, тестованих і підтверджених в інших соціальних системах, до локальної. Таким
чином, в процесі трансформації явище правової трансплантації є неминучим. Крім
того, рецепція іноземного права є бажаною і виправданою в багатьох випадках, однак,
вона повинна бути узгоджена з реальними потребами конкретного суспільства. Дуже
сумнівно, (хоча і бажано), що в даний час держава може винайти свої власні правові
рішення повністю автономно, без будь-якого підглядання і звернення до зовнішніх джерел і
тенденцій. Все це не заважає державі мати власні особливі правові рішення, які не є
широкопоширеноми і до того ж часто критикуються за кордоном, як напр. вимога 60%
кворуму в українських товариствах.
Ще однією причиною для імплементації іноземних юридичних норм чи інститутів в
національну правову систему може бути попит на гармонізацію законодавства 201.
Безсумнівно, останні події показали здатність України стати майбутньою державоючленом Європейського Союзу. Тому українське право компаній має змінитись і стати
частиною процесу гармонізації та уніфікації з законодавством держав-членів. В такому
випадку можна зауважити, що проблема створення конкурентного права компаній
зникає, адже зараз є тільки один “маяк” на який повинні фокусуватись українські
законодавці – Acquis ЄС. На нашу думку, право ЄС може бути відмінним рішенням при
створенні конкурентного середовища корпоративного права в Україні. Відмінності між
правовими режимами перешкоджають комерційній співпраці між компаніями України
та держав-членів ЄС, а бажання їх подолати працює як потужний стимул для
прискорення правових реформ в Україні.
Таким чином, проблема полягає більше в правильному застосуванні законодавства в
судовій, арбітражній та бізнес-практиці, ніж в існуванні адекватних норм202. Прийнято
вважати, що кожен закон є настільки добрим, наскільки він застосовується на практиці.
Належне застосування закону може суттєво усунути його протиріччя, неузгодженості, які
є характерними для нових галузей права і правових інститутів, а також є результатом
абстрактного характеру норм, на відміну від конкретних потреб бізнесу203. Через слабкі
інститути застосування трансплантованого права в Україні є часто проблематичним, і
саме на це питання Україні слід звернути особливу увагу в ході гармонізації свого
законодавства з Acquis.

9. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Починаючи від моменту здобуття незалежності Україною в 1991 році, Європейський Союз
і Україна розвинули динамічні взаємовідносини. Технічне та фінансове співробітництво
ЄС підтримує українські амбіції стати ближчими до Європейського Союзу. Нова Угода
про Асоціацію 2014 року розширила співпрацю між ЄС та Україною, зокрема, у

Rouibah K., Khalil O., Emerging Markets and E-commerce in Developing Economies, Information Science
Reference, 2008, p. 187
201 Kisfaludi A., Company Law in Hungary [in:] Private Law in Eastern Europe. Autonomous Developments or Legal
Transplants?, Ed. by Christa Jessel-Holst, Rainer Kulms and Alexander Trunk, 2010. XV, pр. 437-444
202 Supra note 124
203 Ibid.
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сферах права компаній, корпоративного управління, бухгалтерського обліку і аудиту
шляхом обміну досвідом та інформацією про їх передовий досвід та поточну
нормативно-правову базу.
Розвиток ринкової економіки вплинув на покращення корпоративного законодавства
України. Тим не менш, воно, як і раніше, залишається недосконалим і відрізняється від
законодавств європейських країн, хоча державою робляться різні спроби, щоб
нормалізувати і заново розробити механізми його функціонування. Багато вже
зроблено, але багато чого ще треба зробити. Найбільш актуальним завданням є
наближення законодавства України про компанії, корпоративне управління,
бухгалтерський облік та аудит до законодавства ЄС. Система національних законів є
складною і нестійкою, конкретні законодавчі положення є непослідовними, а в деяких
випадках також і спірними. Норми різних законодавчих актів у сфері права компаній
можуть ставати перешкодами на шляху розвитку товариств та інвестиційного клімату
України.
Характерною особливістю українського корпоративного законодавства є збереження
концептуального дуалізму паралельного існування законодавчих актів, заснованих на
застарілих концепціях радянських часів (Господарський кодекс України) і відносно
нового законодавства, основаного на європейській практиці (Закон “Про акціонерні
товариства", Цивільний кодекс). Одночасне існування двох принципово несумісних
систем юридичних осіб, обтяжених використанням багатьох спільних термінів з різним
змістом, перешкоджає формуванню чіткої концепції поняття юридичної особи.
Концептуальний дуалізм заважає розвитку законодавства про компанії і формуванню
послідовної і зрівноваженої судової практики. Новий закон “Про акціонерні товариства» з
його подальшими змінами суттєво покращив чинне законодавство, однак є ще багато
сфер, які потребують реформ для того, щоб відповідати директивам ЄС. Таким чином,
позитивний досвід та ефективні правові рішення держав-членів Європейського Союзу
можуть бути використані для сприяння інтеграції України в цій сфері в рамках процесу
уніфікації та гармонізації законодавства України про компанії, корпоративне управління,
бухгалтерський облік та аудит.

10. ПЕРЕЛІК

ЗАКОНОДАВСТВА

ЄС

ТА

МІЖНАРОДНОГО

ЗАКОНОДАВСТВА
Міжнародні договори, угоди та інформаційно-довідкові документи:





Порядок денний Асоціації
Угода про Асоціацію між Європейським Союзом і його державами-членами, з
однієї сторони, та Україною, з іншої
Біла книга з підготовки асоційованих країн Центральної та Східної Європи до
інтеграції у внутрішній ринок Союзу
Угода про партнерство і співробітництво

Законодавство про компанії та корпоративне управління:
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Директива 2013/36/ЄС Європейського парламенту та Ради від 26 червня 2013
року Про доступ до діяльності кредитних організацій і пруденційний нагляд за
діяльністю кредитних установ та інвестиційних фірм, що вносить зміни до
Директиви 2002/87/ЄС і скасовує Директиви 2006/48/ЄС і 2006/49/ЄС
Директива 2009/109/ЄС, Директиви 77/91/ЄЕС, 78/855/ЄЕС і 82/891/ЄЕС, та
Директива 2005/56/ЄС щодо звітності та вимог до документації у випадку злиття і
поділу
Директива 2007/63/ЄС що вносить зміни до Директив 78/855/ЄЕС і 82/891/ЄЕС
щодо вимоги до звіту незалежного експерта при злитті або поділі публічних
товариств з обмеженою відповідальністю
Директива 2007/36/ЄС Європейського парламенту та Ради від 11 липня 2007 року
про здійснення деяких прав акціонерів в лічтингових компаніях
Директива 2012/30/ЄС Європейського парламенту та Ради від 25 жовтня 2012
року щодо координації гарантій, які з метою захисту інтересів членів та інших,
вимагаються держами-членами від компаній відповідно до змісту другого абзацу
статті 54 Договору про функціонування Європейського Союзу щодо формування
публічних товариств з обмеженою відповідальністю, підтримання та зміни їх
капіталу з тим, щоб зробити такі гарантії еквівалентними
Директива 2005/56/ЄС про транскордонні злиття компаній з обмеженою
відповідальністю
Директива 2004/25/ЄС Європейського парламенту та Ради від 21 квітня 2004 року
про пропозиції поглинання
Директива 2009/101/ЄС Європейського парламенту та Ради від 16 вересня 2009
року щодо координації гарантій, які з метою захисту інтересів членів та третіх осіб,
вимагаються держами-членами від компаній відповідно до змісту другого абзацу
статті 48 Договору, з тим, щоб зробити такі гарантії еквівалентними
Директива 2001/86/ЄС. що доповнює Статут європейської компанії стосовно
залученням працівників
Директива 2009/102/ЄС про компанії з обмеженою відповідальністю з одним
учасником
Одинадцята Директива Ради 89/666/ЄЕС від 21 грудня 1989 року про вимоги до
розкриття інформації щодо філій, відкритих в державі-члені певними типами
компаній, регульованих законодавством іншої держави
Директива 2006/43/ЄС Європейського парламенту та Ради від 17 травня 2006
року обов'язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності, що змінила
Директиви Ради 78/660/ЄЕС і 83/349/ЄЕС і скасувала Директиву Ради 84/253/ЄЕС
Директива 2013/34/ЄС Європейського парламенту та Ради від 26 червня 2013
року про річну бухгалтерську звітність, консолідовану фінансову звітність та
відповідні звіти окремих видів підприємств, що вносить зміни до Директиви
2006/43/ЄС Європейського парламенту та Ради і скасовує Директиви Ради
78/660/ЄЕС і 83/349/ЄЕС
Шоста Директива Ради 82/891/ЄЕС від 17 грудня 1982 на підставі статті 54 (3) (g)
Договору, про поділ публічних товариств з обмеженою відповідальністю,
доповнена Директивою 2007/63/ЄС
Директива 2011/35/ЄС
про поділ публічних товариств з обмеженою
відповідальністю
Друга Директива 2012/30/ЄС Європейського парламенту та Ради від 25 жовтня
2012 року про координацію гарантій, які з метою захисту інтересів членів та інших,
вимагаються держами-членами від компаній відповідно до змісту другого абзацу
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статті 54 Договору про функціонування Європейського Союзу, щодо формування
акціонерних товариств та підтримки і зміни їх капіталу, з тим, щоб зробити такі
гарантії еквівалентними
Директива 2004/109/ЄС Європейського парламенту та Ради від 15 грудня 2004
року про гармонізацію вимог до прозорості інформації про емітентів, чиї цінні
папери допущені до торгів на регульованому ринку і яка вносить зміни до
Директиви 2001/34/ЄС
Директива Комісії 2007/14/ЄС від 8 березня 2007, що встановлює докладні
правила реалізації окремих положень Директиви 2004/109/ЄС про гармонізацію
вимог до прозорості інформації про емітентів, чиї цінні папери допущені до торгів
на регульованому ринку
Регламент Ради (ЄС) 2157/2001 про статут європейської компанії (SE)
Регламент Ради (ЄЕС) 2137/85 від 25 липня 1985 року про європейське
згрупування господарських інтересів (EEIG)
Принципи корпоративного управління ОЕСР
Рекомендація Комісії від 14 грудня 2004 року щодо сприяння відповідного режиму
винагород членам ради директорів лістингових компаній (2004/913/ЄС)
Рекомендація Комісії від 15 лютого 2005 року про роль невиконавчих чи наглядових
директорів лістингових компаній і про комітети (наглядової) ради (2005/162/ЄC)
Проект Директиви Європейського парламенту та Ради про приватні компанії з
обмеженою відповідальністю з одним учасником
Пропозиція директиви, яка доповнює Директиву про права акціонерів
(2014/0121(COD))
Проект Директиви про транскордонне перенесення зареєстрованого офісу
компанії (14-та Директива)

Бухгалтерський облік:





Директива 2013/34/ЄС Європейського парламенту та Ради від 26 червня 2013
року про річну бухгалтерську звітність, консолідовану фінансову звітність та
відповідні звіти окремих видів підприємств, що вносить зміни до Директиви
2006/43/ЄС Європейського парламенту та Ради і скасовує Директиви Ради
78/660/ЄЕС і 83/349/ЄЕС
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) Регламент 1606/2002
Регламент (ЄС) № 1606/2002 Європейського парламенту та Ради від 19 липня 2002
року про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності

Аудит:



Директива 2008/30/ЄС про внесення змін до Директиви 2006/43/ЄС про
обов'язковий аудит річної бухгалтерської звітності та консолідованої звітності
Директива 2006/43/ЄС Європейського парламенту та Ради від 17 травня 2006
року про обов'язковий аудит річної бухгалтерської звітності та консолідованої
звітності, що внесла зміни до Директив Ради 78/660/ЄЕС і 83/349/ЄЕС і скасувала
Директиву Ради 84/253/ЄЕС.
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11. ПЕРЕЛІК УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА





Закон України «Про Державну програму адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу»
Указ Президента України про затвердження Програми економічних реформ на
2010-2014 рр. "Процвітаюча суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава"
Концепція адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу

Законодавство про компанії та корпоративне управління:



























Цивільний кодекс України
Господарський кодекс України
Господарський процесуальний кодекс України
Закон України «Про господарські товариства»
Закон України «Про акціонерні товариства»
Закон України «Про депозитарну систему України»
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осібпідприємців»
Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»
Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»
Закон України «Про міжнародне приватне право»
Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг»
Закон України «Про судоустрій і статус суддів»
Рішення НКЦПФР Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного
капіталу публічного або приватного акціонерного товариства
Рішення НКЦПФР Про затвердження Порядку анулювання викуплених акціонерним
товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу
Рішення НКЦПФР Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів,
проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на
загальних зборах акціонерних товариств
Рішення НКЦПФР Про затвердження Положення про розкриття інформації
емітентами емісійних цінних паперів
Наказ Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України Про
затвердження Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних
суб’єктів господарської діяльності в Україні
Постанова Правління Національного Банку України «Методичні вказівки з
інспектування банків «Система оцінки ризиків»
Постанова Правління Національного Банку України Про методичні рекомендації
щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках
України
Постанова Комісії з регулювання ринків фінансових послуг «Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо системи управління та розкриття інформації
фінансовими установами»
Принципи корпоративного управління затверджені Рішенням НКЦПФР
Постанова Пленуму Верховного Суду України Про практику розгляду судами
корпоративних спорів від 24 жовтня 2008 № 13
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Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 28.12.2007 р. №
04-5/14 "Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають
з корпоративних відносин"
Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 31.05.2002 р. № 055/608 " Про деякі питання практики розгляду справ за участю іноземних
підприємств і організацій"
Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 р. № 18
«Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального
кодексу України судами першої інстанціїїни по першій інстанції"

Бухгалтерський облік:









Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Постанова Кабінету Міністрів України Про стратегію імплементації МСФЗ в Україні
Постанова Кабінету Міністрів України Про програму реформування МСФЗ
Постанова НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок складання та
оприлюднення фінансової звітності банків України»
Рішення
НКЦПФР
Щодо
затвердження
Методичних
рекомендацій
з
трансформації фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність
за МСФЗ
Постанова НКРРФП Про план дій щодо запровадження МСФЗ для небанківських
фінансових установ
Національний стандарт бухгалтерського обліку (П(С)БО 25)

Аудит:



Закон України «Про аудиторську діяльність»
Рішення Палати аудиторів (витяг з протоколу) Про використання аудиту і стандартів
етики Міжнародної асоціації бухгалтерів в Україні
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прав
та
обов'язків юридичної особи до
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нових юридичних осіб.
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Господарського
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господарської діяльності"
Відповідно до ч. 4 ст. 59 у разі
виділу одного або кількох
нових суб'єктів господарювання

н/з

Відповідно
до
положень
Цивільного кодексу України
виділ не може вважатися
«реорганізацією».
Відповідно
до
норм
Господарського
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альтернативою
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"припинення". Тим не менш,
положення про виділ містяться
в
статті
"Припинення
господарської діяльності".

кожен з них наділяється
правами
і
обов'язки
реорганізованої
юридичної
особи у відповідних відсотках
на основі розподільчого акту
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на
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Визначення "господарського товариства"
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господарським товариством є
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господарськими товариствами
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інші суб'єкти господарювання,
створені юридичними особами
та/або громадянами шляхом
об'єднання їх майна і участі в
підприємницькій
діяльності
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У
випадках,
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господарське товариство може
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Відповідно до ч. 1 ст. 1
господарським товариством є
юридична особа, статутний
(складений)
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якої
поділений на частки між
учасниками.

н/з

Для уніфікації законодавства
України необхідно привести
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і Законом України «Про
господарські товариства».

н/з

Відповідно
до
положень
Цивільного кодексу України
підприємство є об'єктом, а
відповідно
до
положень
Господарського
кодексу
України
підприємство
є

Визначення "підприємства"
Відповідно до ч. 1 ст. 191
Підприємство
є
єдиним
майновим комплексом, що
використовується
для
здійснення
підприємницької
діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 62
підприємство - самостійний
суб'єкт
господарювання,
створений
компетентним
органом державної влади або
органом
місцевого

н/з

самоврядування, або іншими
суб'єктами для задоволення
суспільних та особистих потреб
шляхом
систематичного
здійснення
виробничої,
науково-дослідної,
торговельної,
іншої
господарської діяльності в
порядку, передбаченому цим
Кодексом та іншими законами.

суб’єктом.
Для уніфікації законодавства
України необхідно визначити
один законодавчий підхід до
визначення «підприємства».

Види та організаційні форми господарських товариств
Юридичні
особи
можуть
створюватися
у
формі
товариств, установ та в інших
формах,
встановлених
законом. (ч. 1 ст. 83).

Відповідно до ст. 63 видами
підприємтсв
є
наступні:
державні і комунальні унітaрні і
корпоративні підприємства.

н/з

н/з

Для уніфікації законодавства
України необхідно визначити
один законодавчий підхід до
класифікації
«Типи
і
організаційні
форми
господарських товариств".

Типи господарських товариств залежно від форми власності
Немає поняття "змішаної і
колективної форм власності".

Відповідно до ч. ст. 63 Залежно
від
форм
власності,
передбачених
законом,
в
Україні
можуть
діяти
підприємства таких видів:
приватне підприємство, що діє

Немає поняття "змішаної і
колективної форм власності".

Немає поняття "змішаної і
колективної форм власності".

Відповідно
до
положень
Конституції
України
і
Цивільного кодексу України в
Україні
існують
приватна,
державна
та
комунальна
форми власності. Визначення
"змішаної
і
колективної

на основі приватної власності
громадян
чи
суб'єкта
господарювання
(юридичної
особи);
підприємство, що діє на основі
колективної
власності
(підприємство
колективної
власності);

власності" не міститься в
жодному законодавчому акті
України, крім Господарського
кодексу України. Крім того,
зазначені норми відносяться
тільки до участі у створенні
господарського
товариства
учасниками
різних
форм
власності.

комунальне підприємство, що
діє на основі комунальної
власності
територіальної
громади;

Для уніфікації законодавства
України необхідно виключити
норми
про
"змішану
і
колективну форму власності".

державне підприємство, що діє
на основі державної власності;
підприємство, засноване на
змішаній формі власності (на
базі об'єднання майна різних
форм власності).
В Україні можуть діяти також
інші
види
підприємств,
передбачені законом.
Визначення "іноземного підприємства"
н/з

Відповідно до ч. 2 ст. 63
підприємство, в статутному
капіталі
якого
іноземна
інвестиція
становить
сто
відсотків,
вважається

н/з

н/з

Підприємство,
статутний
капітал якого складається на
100% з іноземних інвестицій, не
повинно вважатися "іноземним
підприємством", тому що таке

підприємство створюється і
реєструється відповідно до
законодавства України. Таке
підприємство
є
"підприємством з іноземними
інвестиціями".

іноземним підприємством.

Визначення "акціонерного товариства"
Відповідно до ч. 1 ст. 152
акціонерне
товариство
господарське
товариство,
статутний
капітал
якого
поділено
на
визначену
кількість часток однакової
номінальної
вартості,
корпоративні права за якими
посвідчуються акціями.

Відповідно до ч. 2 ст. 80
акціонерним товариством є
господарське товариство, яке
має
статутний
капітал,
поділений
на
визначену
кількість
акцій
однакової
номінальної вартості, і несе
відповідальність
за
зобов'язаннями тільки майном
товариства, а акціонери несуть
ризик збитків, пов'язаних із
діяльністю товариства, в межах
вартості належних їм акцій.

Відповідно до ч. 1 ст. 24
акціонерним
визнається
товариство,
яке
має
статутний (складений) капітал,
поділений
на
визначену
кількість
акцій
рівної
номінальної вартості, і несе
відповідальність
за
зобов'язаннями тільки майном
товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 3
акціонерне
товариство
господарське
товариство,
статутний
капітал
якого
поділено
на
визначену
кількість часток однакової
номінальної
вартості,
корпоративні права за якими
посвідчуються акціями.

Для уніфікації законодавства
України необхідно привести
положення
Господарського
кодексу України у відповідність
із Цивільним кодексом України
і Законом України «Про
акціонерні
товариства».
Потрібно закріпити наступне
визначення
«акціонерного
товариства» - господарське
товариство, статутний капітал
якого поділено на визначену
кількість
часток
однакової
номінальної
вартості,
корпоративні права за якими
посвідчуються акціями.

Визначення "посадових осіб товариства"

н/з

Відповідно до ч. 2 ст. 89
Посадовими
особами
товариства визнаються голова
та члени виконавчого органу,

Відповідно до ч. 2 ст. 23
посадовими особами органів
управління
товариства
визнаються голова та члени

Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 1
посадові
особи органів
акціонерного товариства фізичні особи - голова
та

Для уніфікації законодавства
України необхідно закріпити
одне визначення "посадових
осіб товариства", а саме:

голова
ревізійної
комісії
(ревізор), а у разі створення
ради товариства (спостережної
ради) - голова і члени цієї ради.

виконавчого органу, голова
ревізійної
комісії,
а у
товариствах,
де
створена
наглядова рада товариства, голова та члени наглядової
ради товариства.

члени
наглядової
ради,
виконавчого органу, ревізійної
комісії, ревізор акціонерного
товариства, а також голова та
члени
іншого
органу
товариства, якщо утворення
такого органу передбачено
статутом товариства.

посадовими
особами
товариства визнаються голова
та члени виконавчого органу,
голова
ревізійної
комісії
(ревізор), а у разі створення
ради товариства (спостережної
ради) - голова і члени цієї ради.

Право господарського відання, оперативного управління
н/з

Відповідно до ч. 1 ст. 133
основу
правового
режиму
майна
суб'єктів
господарювання,
на
якій
базується
їх
господарська
діяльність, становлять право
власності та інші речові права право господарського відання,
право
оперативного
управління.

н/з

н/з

Цивільний
кодекс
України
виділяє тільки право власності
та інші речові права.

Українське законодавство
Цивільний кодекс України

Відповідне законодавство ЄС

Глава 7
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ
Стаття 80. Поняття юридичної особи
1. Юридичною особою є організація, створена і н/з
зареєстрована у встановленому законом порядку.
Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і
дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.
Стаття 81. Види юридичних осіб
1. Юридична особа може бути створена шляхом об'єднання н/з
осіб та (або) майна.
2. Юридичні особи, залежно від порядку їх створення,
поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних
осіб публічного права.
Юридична особа приватного права створюється на підставі
установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу.
Юридична особа приватного права може створюватися та діяти
на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом.
Юридична
особа
публічного
права
створюється
розпорядчим актом Президента України, органу державної влади,
органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого
самоврядування.
3. Цим Кодексом встановлюються порядок створення,
організаційно-правові форми, правовий статус юридичних осіб
приватного права.
Порядок утворення та правовий статус юридичних осіб
публічного права встановлюються Конституцією України та
законом.
4. Юридична особа може бути створена шляхом
примусового поділу (виділу) у випадках, встановлених законом.
Стаття 82. Участь юридичних осіб публічного права у
цивільних відносинах
1. На юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах н/з
поширюються положення цього Кодексу, якщо інше не
встановлено законом.
Стаття 83. Організаційно-правові форми юридичних осіб

Коментарі / доповнення / пропозиції

1. Юридичні особи можуть створюватися у формі н/з
товариств, установ та в інших формах, встановлених законом.
2. Товариством є організація, створена шляхом об'єднання
осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві.
Товариство може бути створено однією особою, якщо інше не
встановлено законом.
Товариства
поділяються
на
підприємницькі
та
непідприємницькі.
3. Установою є організація, створена однією або кількома
особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею,
шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення
мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна.
Особливості правового статусу окремих видів установ
встановлюються законом.
4. Положення цієї глави застосовуються до всіх товариств та
установ, якщо інші правила для окремих видів товариств або
установ не встановлені законом.
Стаття 84. Підприємницькі товариства
1. Товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з н/з
метою одержання прибутку та наступного його розподілу між
учасниками (підприємницькі товариства), можуть бути створені
лише як господарські товариства (повне товариство, командитне
товариство, товариство з обмеженою або додатковою
відповідальністю, акціонерне товариство) або виробничі
кооперативи.
Стаття 85. Непідприємницькі товариства
1. Непідприємницькими товариствами є товариства, які не н/з
мають на меті одержання прибутку для його наступного
розподілу між учасниками.
2. Особливості правового статусу окремих видів
непідприємницьких товариств встановлюються законом.
Стаття 86. Здійснення підприємницької діяльності
непідприємницькими товариствами та установами
1. Непідприємницькі товариства (кооперативи, крім виробничих, н/з
об'єднання громадян тощо) та установи можуть поряд зі своєю
основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність,
якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність
відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її
досягненню.

Стаття 87. Створення юридичної особи
1. Для створення юридичної особи її учасники (засновники) н/з
розробляють установчі документи, які викладаються письмово і
підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не
встановлений інший порядок їх затвердження.
Юридична особа приватного права може створюватися та
діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом
Міністрів України, що після його прийняття учасниками стає
установчим документом.
Засновники (учасники) юридичної особи, утвореної на
підставі модельного статуту, можуть у встановленому законом
порядку затвердити статут, який є установчим документом, та
провадити діяльність на його підставі.
2. Установчим документом товариства є затверджений
учасниками статут або засновницький договір між учасниками,
якщо інше не встановлено законом.
Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту,
затвердженого цією особою.
3. Установа створюється на підставі індивідуального або
спільного
установчого
акта,
складеного
засновником
(засновниками). Установчий акт може міститися також і в
заповіті. До створення установи установчий акт, складений
однією або кількома особами, може бути скасований
засновником (засновниками).
4. Юридична особа вважається створеною з дня її державної
реєстрації.
Стаття 88. Вимоги до змісту установчих документів
1. У статуті товариства вказуються найменування юридичної н/з
особи, органи управління товариством, їх компетенція, порядок
прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства та виходу
з нього, якщо додаткові вимоги щодо змісту статуту не
встановлені цим Кодексом або іншим законом.
2. У засновницькому договорі товариства визначаються
зобов'язання учасників створити товариство, порядок їх спільної
діяльності щодо його створення, умови передання товариству
майна учасників, якщо додаткові вимоги щодо змісту
засновницького договору не встановлені цим Кодексом або
іншим законом.
3. В установчому акті установи вказується її мета,

визначаються майно, яке передається установі, необхідне для
досягнення цієї мети, структура управління установою. Якщо в
установчому акті, який міститься у заповіті, відсутні окремі із
зазначених вище положень, їх встановлює орган, що здійснює
державну реєстрацію.
Стаття 89. Державна реєстрація юридичної особи
1. Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку,
встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються
до єдиного державного реєстру, відкритого для загального
ознайомлення.
2. Підстави для відмови у проведенні державної реєстрації
юридичної особи встановлюються законом. Відмова у
проведенні державної реєстрації юридичної особи з інших
підстав, ніж встановлені законом, не допускається.
3. Відмова у державній реєстрації, а також зволікання з її
проведенням можуть бути оскаржені до суду.
4. До єдиного державного реєстру вносяться відомості про
організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування,
місцезнаходження, органи управління, філії та представництва,
мету установи, а також інші відомості, встановлені законом.
5. Зміни до установчих документів юридичної особи, які
стосуються відомостей, включених до єдиного державного
реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної
реєстрації. Юридичні особи та їх учасники не мають права
посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у
відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

Детальні норми містяться, зокрема, в
Законі “Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осібпідприємців», а також у конкретних
положеннях
щодо
відповідних
організаційно-правових форм товариств

Директива 2009/101/ЄС
Ч. 6 ст. 3 : Документи та відомості можуть бути
використані товариством проти третіх сторін,
лише якщо такі документи та відомості були
розкриті у порядку, встановленому в частині 5
[i.e. в національній газеті чи на електронній
платформі], якщо товариство не доведе, що
третім особам було відомо про такі документи.
Однак, з огляду на операції, які були проведені
не пізніше 16 днів після розкриття, документи
та відомості не можуть бути використані проти
третіх сторін, які доводять, що для них
неможливо було дізнатись про такі документи:
[…]
Ч. 7: Більше того, треті сторони можуть завжди
посилатися на будь-які документи та відомості,
процедури щодо розкриття яких ще не було
завершено, за винятком випадків, коли
нерозголошення спричинює втрату ними
чинності.

Необхідне коригування норми для
підвищення рівня захисту третіх сторін,
що діють добросовісно (bona fide)

Стаття 90. Найменування юридичної особи
1. Юридична особа повинна мати своє найменування, яке
містить інформацію про її організаційно-правову форму.
Найменування установи має містити інформацію про
характер її діяльності.
Юридична особа може мати крім повного найменування
скорочене найменування.
2. Юридична особа, що є підприємницьким товариством,
може мати комерційне (фірмове) найменування.
Комерційне (фірмове) найменування юридичної особи
може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом.
3. Найменування юридичної особи вказується в її
установчих документах і вноситься до єдиного державного
реєстру.
4. У разі зміни свого найменування юридична особа крім
виконання інших вимог, встановлених законом, зобов'язана
помістити оголошення про це в друкованих засобах масової
інформації, в яких публікуються відомості про державну
реєстрацію юридичної особи, та повідомити про це всім особам,
з якими вона перебуває у договірних відносинах.
5. Юридична особа не має права використовувати
найменування іншої юридичної особи.
Стаття 91. Цивільна правоздатність юридичної особи
1. Юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та н/з
обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих,
які за своєю природою можуть належати лише людині.
2. Цивільна правоздатність юридичної особи може бути
обмежена лише за рішенням суду.
3. Юридична особа може здійснювати окремі види
діяльності, перелік яких встановлюється законом, після
одержання нею спеціального дозволу (ліцензії).
4. Цивільна правоздатність юридичної особи виникає з
моменту її створення і припиняється з дня внесення до єдиного
державного реєстру запису про її припинення.
Стаття 92. Цивільна дієздатність юридичної особи
1. Юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і
здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих
документів та закону.

Вимога, що найменування юридичної
особи має містити інформацію про (або
просто відсилати до) характер діяльності
юридичної особи, повинна бути
скасована.

Обов'язок публікації в друкованих
засобах
масової
інформації
стає
застарілим, потрібно надавати перевагу
електронним, легко доступним і зручним
засобам – див. Рекомендації Групи SLIM,
лив. також п. 2 ч. 5 ст. 3 Директиви
2009/101/ЄС

Порядок
створення
органів
юридичної
особи
встановлюється установчими документами та законом.
2. У випадках, встановлених законом, юридична особа може
набувати цивільних прав та обов'язків і здійснювати їх через своїх
учасників.
3. Орган або особа, яка відповідно до установчих документів
юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов'язана
діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не
перевищувати своїх повноважень.
У відносинах із третіми особами обмеження повноважень
щодо представництва юридичної особи не має юридичної сили,
крім випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа
знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі
обмеження.
4. Якщо члени органу юридичної особи та інші особи, які
відповідно до закону чи установчих документів виступають від
імені юридичної особи, порушують свої обов'язки щодо
представництва, вони несуть солідарну відповідальність за
збитки, завдані ними юридичній особі.

Директива 2009/101/ЄС
ст. 10
1. Правочини, що вчиняються органами
товариства, є обов’язковими для товариства,
навіть якщо такі правочини виходять за межі
цілей діяльності товариства, якщо такі
правочини не перевищують повноваження
органів, якими вони наділені або можуть бути
наділені за законодавством.

Коригування
необхідні
в
сфері
подальшого підвищення довіри третіх
сторін до нічим зазвичай не обмежених
повноважень членів правління, які діють
від імені товариства

Проте, держави-члени можуть передбачити, що
товариство
не
є
пов’язаним
такими
правочинами, які виходять за межі цілей
діяльності товариства, якщо товариство не
доведе, що третім сторонам було відомо, що такі
правочини виходять за межі цілей діяльності
товариства, або що їм не могло бути не відомо
про це з огляду на об’єктивні обставини;
оприлюднення статуту не є саме по собі
достатнім доказом обізнаності третіх осіб.
2. Обмеження повноважень органів товариства,
які витікають з положень статутних документів
або з рішення компетентних органів, ніколи не
можуть бути використані проти третіх сторін,
навіть за умови їхнього розкриття.

Стаття 93. Місцезнаходження юридичної особи
1. Місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце н/з
ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться
щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно
знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.
Стаття 94. Особисті немайнові права юридичної особи

Можлива невідповідність зі ст. 25 Закону
України "Про міжнaродне приватне
право" від 23.06.2005 № 2709-IV, яка
передбачає теорію інкорпорації

1. Юридична особа має право на недоторканність її ділової н/з
репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші
особисті немайнові права, які можуть їй належати.
Особисті немайнові права юридичної особи захищаються
відповідно до глави 3 цього Кодексу.
Стаття 95. Філії та представництва
1. Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що н/з
розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або
частину її функцій.
2. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної
особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює
представництво і захист інтересів юридичної особи.
3. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони
наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на
підставі затвердженого нею положення.
4. Керівники філій та представництв призначаються
юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності.
5. Відомості про філії та представництва юридичної особи
включаються до єдиного державного реєстру.
Стаття 96. Відповідальність юридичних осіб
1. Юридична особа самостійно відповідає за своїми
зобов'язаннями.
2. Юридична особа відповідає за своїми зобов'язаннями усім
належним їй майном.
3. Учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за
зобов'язаннями юридичної особи, а юридична особа не
відповідає за зобов'язаннями її учасника (засновника), крім
випадків, встановлених установчими документами та законом.
4. Особи, які створюють юридичну особу, несуть солідарну
відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до її державної
реєстрації.
Юридична особа відповідає за зобов'язаннями її учасників
(засновників), що пов'язані з її створенням, тільки у разі
наступного схвалення їхніх дій відповідним органом юридичної
особи.

Директива 2009/101/EC
ст. 8
Якщо у процесі створення до отримання статусу
юридичної особи, було вчинено правочини від
імені товариства, і товариство не визнає
зобов'язань, що витікають з таких правочинів, то
особи, які вчинили такі правочини, несуть
необмежену солідарну відповідальність, якщо
інше не передбачене домовленістю.

Ч. 4 ст. 96 ЦК є сумісна з вимогами
директиви. Деякі національні доктрини
містять більш складні норми, див.
німецьку Vorgesellschaft, див. також ст. 13
Польського
кодексу
господарських
товариств:
§ 1. Компанія та особи, які діяли від її
імені,
несуть
відповідальність
за
зобов'язаннями компанії в організації.
§ 2. Учасник (акціонер) компанії в
організації повинен нести солідарну
відповідальність разом зі сторонами,
вказаними в § 1 за зобов'язаннями
компанії до вартості невнесеного ним

вкладу.
Стаття 97. Управління товариством
1. Управління товариством здійснюють його органи.

н/з

2. Органами управління товариством є загальні збори його
учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено
законом.
Стаття 98. Загальні збори учасників товариства
1. Загальні збори учасників товариства мають право н/з
приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому
числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції
виконавчого органу.
2. Рішення загальних зборів приймаються простою
більшістю від числа присутніх учасників, якщо інше не
встановлено установчими документами або законом.
Рішення про внесення змін до статуту товариства,
відчуження майна товариства на суму, що становить п'ятдесят і
більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства
приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не
встановлено законом.
3. Учасник товариства не має права голосу при вирішенні
загальними зборами товариства питань щодо вчинення з ним
правочину та щодо спору між ним і товариством.
4. Порядок скликання загальних зборів визначається в
установчих документах товариства. Учасники товариства, що
володіють не менш як десятьма відсотками голосів, можуть
вимагати скликання загальних зборів.
Якщо вимога учасників про скликання загальних зборів не
виконана, ці учасники мають право самі скликати загальні збори.
5. Рішення загальних зборів може бути оскаржене
учасником товариства до суду.

Щодо обмеження прав голосу при
конфліктних угодах див. новий Проект
Директиви про внесення змін до
Директиви 2007/36/ЄС для заохочення
довгострокового
співробітництва
акціонерів (компроміс Президії, текст від
10 листопада 2014 року).
Ч. 2 ст. 9c: Держави-члени забезпечують,
що угоди з пов’язаними особами
затверджуються
акціонерами
або
адміністративним
чи
наглядовим
органами компанії відповідно до
процедур, які запобігають можливостям
пов’язаної сторони скористатись своїм
становищем і гарантують адекватний
захист
інтересів
міноритарних
акціонерів.
Якщо така угода стосується директора
або акціонера, то цей директор чи
акціонер і особи з ними пов’язані не
повинні брати участі в голосуванні, чи
принаймні не мати вирішальної ролі в

процесі затвердження угоди.
Стаття 99. Виконавчий орган товариства
1. Загальні збори товариства своїм рішенням створюють н/з
виконавчий орган та встановлюють його компетенцію і склад.
2. Виконавчий орган товариства може складатися з однієї
або кількох осіб. Виконавчий орган, що складається з кількох
осіб, приймає рішення у порядку, встановленому абзацом
першим частини другої статті 98 цього Кодексу.
3. Повноваження члена виконавчого органу можуть бути в
будь-який час припинені або він може бути тимчасово
відсторонений від виконання своїх повноважень.
4. Назвою виконавчого органу товариства відповідно до
установчих документів або закону може бути "правління",
"дирекція" тощо.
Стаття 100. Право участі у товаристві
1. Право участі у товаристві є особистим немайновим н/з
правом і не може окремо передаватися іншій особі.
2. Учасники товариства мають право вийти з товариства,
якщо установчими документами не встановлений обов'язок
учасника письмово попередити про свій вихід з товариства у
визначений строк, який не може перевищувати одного року.
3. Учасник товариства у випадках та в порядку, встановлених
законом, може бути виключений з товариства.
Стаття 101. Управління установою
1. Засновники установи не беруть участі в управлінні нею.

н/з

В установі обов'язково створюється правління, до якого
застосовуються положення статті 99 цього Кодексу.
Установчий акт може передбачати створення також інших
органів, визначати порядок формування цих органів та їх склад.
2. Нагляд за діяльністю установи здійснює її наглядова рада.
Наглядова рада здійснює нагляд за управлінням майном
установи, додержанням мети установи та за її іншою діяльністю
відповідно до установчого акта.
Стаття 102. Передання майна установі
1. В установчому акті визначається майно, яке засновник (а в разі н/з
його смерті - зобов'язана особа) повинен передати установі після
її державної реєстрації.

Стаття 103. Зміна мети установи та структури управління
1. Якщо здійснення мети установи стало неможливим або н/з
воно загрожує суспільним інтересам, то відповідний орган
державної влади може звернутися до суду з заявою про
визначення іншої мети установи за погодженням з органами
управління установою.
2. У разі зміни мети установи суд повинен враховувати
наміри засновника та дбати про те, щоб вигоди від використання
майна установи передавалися тим дестинаторам, яким ці вигоди
призначалися за наміром засновника.
3. Суд може змінити структуру управління установи, якщо це
необхідно внаслідок зміни мети установи або з інших поважних
причин.
4. У разі зміни мети установи або зміни структури
управління установи її правління зобов'язане повідомити суд у
письмовій формі про свою думку з цього питання.
Стаття 104. Припинення юридичної особи
1. Юридична особа припиняється в результаті реорганізації н/з
(злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі
реорганізації юридичних осіб майно, права та обов’язки
переходять до правонаступників.
2. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня
внесення до єдиного державного реєстру запису про її
припинення.
3. Порядок припинення юридичної особи в процесі
відновлення
її
платоспроможності
або
банкрутства
встановлюється законом.
4. Особливості припинення банку як юридичної особи
встановлюються законом.
Стаття 105. Виконання рішення про припинення юридичної
особи
1. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв н/з
рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані
протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення
письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.
2. Після внесення запису про прийняття рішення
засновників (учасників) юридичної особи, суду або
уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи

до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців повідомлення про внесення запису до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо прийняття рішення засновників (учасників)
юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про
припинення юридичної особи публікується у спеціалізованому
друкованому засобі масової інформації.
3. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв
рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього
Кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи
(комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або
ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення
кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється.
Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи
(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено
на орган управління юридичної особи.
4. До комісії з припинення юридичної особи (комісії з
реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту
призначення переходять повноваження щодо управління
справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або
ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з
третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи,
яка припиняється.
5. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної
особи, що припиняється, не може становити менше двох і
більше шести місяців з дня опублікування повідомлення про
рішення щодо припинення юридичної особи.
6. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати
податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду
України, фондів соціального страхування, розглядається, після
чого приймається відповідне рішення, яке надсилається
кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання
юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги
кредитора.
Стаття 106. Злиття, приєднання, поділ та перетворення
юридичної особи
1. Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної
особи здійснюються за рішенням його учасників або органу
юридичної особи, уповноваженого на це установчими
документами, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням

Вимога публікцаії в друкованих ЗМІ
повинна бути доповнена чи змінена
публікцаією на електронній платформі
(див. ч. 5 ст. 3 Директиви 2009/101/ЄС).

Директива 2011/35/ЄС (застосовується лише
до АТ)
ст. 7 - Злиття вимагає щонайменше схвалення
загальних зборів кожного з товариств, що

суду або відповідних органів державної влади.

зливаються. […]

2. Законом може бути передбачено одержання згоди
відповідних органів державної влади на припинення юридичної
особи шляхом злиття або приєднання.
Стаття 107. Порядок припинення юридичної особи шляхом
злиття, приєднання, поділу та перетворення
1. Кредитор може вимагати від юридичної особи, що
припиняється, виконання зобов'язань якої не забезпечено,
припинення або дострокового виконання зобов'язання, або
забезпечення
виконання
зобов'язання,
крім
випадків,
передбачених законом.
2. Після закінчення строку для пред'явлення вимог
кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з
припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі
злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс
(у разі поділу), які мають містити положення про
правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що
припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників,
включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.
3.
Передавальний
акт
та
розподільчий
баланс
затверджуються учасниками юридичної особи або органом, який
прийняв рішення про її припинення, крім випадків, встановлених
законом.
Підписані головою і членами комісії з припинення
юридичної особи та затверджені учасниками юридичної особи
або органом, який прийняв рішення про припинення юридичної
особи, примірники передавального акта та розподільчого
балансу передаються в орган, який здійснює державну
реєстрацію юридичної особи, що припиняється, за місцем її
державної реєстрації, а також в орган, який здійснює державну
реєстрацію юридичної особи - правонаступника, за місцем її
державної реєстрації.
4. Порушення положень частин другої та третьої цієї статті є
підставою для відмови у внесенні до єдиного державного реєстру
запису про припинення юридичної особи та державній
реєстрації створюваних юридичних осіб - правонаступників.
5. Юридична особа - правонаступник, що утворилася
внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за
зобов'язаннями юридичної особи, що припинилася, які згідно з

Директива 2011/35/ ЄС (застосовується лише
до АТ), ст. 13:
1. Законодавством держав-членів передбачається
адекватна система захисту інтересів кредиторів
товариств, що зливаються, чиї вимоги
передують публікації попередніх умов злиття і
не були задоволені на момент такої публікації.
2. З цією метою, законодавством держав-членів
передбачається щонайменше, що такі кредитори
мають право на отримання адекватних гарантій,
якщо фінансовий стан товариств, що
зливаються, робить необхідним такий захист і
якщо такі кредитори не завжди вже мають такі
гарантії.
Держави-члени передбачають умови захисту,
передбаченого в частині 1 та в першому пункті
цієї частини. У будь-якому разі, держави-члени
гарантують, що кредитори мають право
звернутись до відповідного адміністративного чи
судового органу для отримання відповідних
гарантій, за умови, що вони можуть достовірно
продемонструвати, що в результаті злиття існує
загроза їх вимогам та від товариства не було
отримано жодних адекватних гарантій в цьому
питанні.
3. Такий захист може відрізнятись для
кредиторів товариства, що здійснює придбання,
та для кредиторів товариства, що набувається.
Директива 82/891/ЄЕС (Шоста Директива):
Ч. 3 ст. 3 (b) якщо проектом умов поділу не
передбачено розподіл пасивів або тлумачення
таких умов не надає можливості з’ясувати їх
розподіл, кожне з товариств-правонаступників

розподільчим балансом перейшли до іншої юридичної особи правонаступника. Якщо юридичних осіб - правонаступників, що
утворилися внаслідок поділу, більше двох, таку субсидіарну
відповідальність вони несуть солідарно.
6. Якщо правонаступниками юридичної особи є декілька
юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо
конкретних обов'язків юридичної особи, що припинилася,
неможливо, юридичні особи - правонаступники несуть солідарну
відповідальність перед кредиторами юридичної особи, що
припинилася. Учасники (засновники) припиненої юридичної
особи, які відповідно до закону або установчих документів
відповідали за її зобов'язаннями, відповідають за зобов'язаннями
правонаступників, що виникли до моменту припинення
юридичної особи, у такому самому обсязі, якщо більший обсяг
відповідальності учасників (засновників) за зобов'язаннями
правонаступників не встановлено законом або їх установчими
документами.

має нести солідарну відповідальність за ними.
Держави-члени можуть передбачати, що така
солідарна
відповідальність
може
бути
обмежена розміром чистих активів, переданих
кожному товариству.
Ч. 6 ст. 12 Держави-члени можуть
передбачити, що товариства-правонаступники
несуть
солідарну
відповідальність
за
зобов’язаннями товариства, що його ділять
[…].

Стаття 108. Перетворення юридичної особи
1. Перетворенням юридичної особи є зміна її організаційноправової форми.
2. У разі перетворення до нової юридичної особи
переходять усе майно, усі права та обов'язки попередньої
юридичної особи.
Стаття 109. Виділ
1. Виділом є перехід за розподільчим балансом частини
майна, прав та обов'язків юридичної особи до однієї або кількох
створюваних нових юридичних осіб.
2. Після прийняття рішення про виділ учасники юридичної
особи або орган, що прийняв рішення про виділ, складають та
затверджують розподільчий баланс.
Суд, що прийняв рішення про виділ, у своєму рішенні
визначає учасника юридичної особи або вищий орган
юридичної особи (власника), який зобов'язаний скласти та
затвердити розподільчий баланс.
3. Юридична особа, що утворилася внаслідок виділу, несе
субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями юридичної
особи, з якої був здійснений виділ, які згідно з розподільчим
балансом не перейшли до юридичної особи, що утворилася

Директива 82/891/ЄЕС (Шоста Директива)
ст. 22: До поділу шляхом створення нових
товариств застосовуються статті 3, 4, 5, 7, 8 (1) й
(2) та 9 – 19 цієї Директиви без шкоди
положенням статей 11 та 12 Директиви
68/151/ЄЕС. З цією метою визначення

внаслідок виділу. Юридична особа, з якої був здійснений виділ,
несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з
розподільчим балансом перейшли до юридичної особи, що
утворилася внаслідок виділу. Якщо юридичних осіб, що
утворилися внаслідок виділу, дві або більше, субсидіарну
відповідальність вони несуть спільно з юридичною особою, з
якої був здійснений виділ, солідарно.
4. Якщо після виділу неможливо точно встановити обов'язки
особи за окремим зобов'язанням, що існувало у юридичної особи
до виділу, юридична особа, з якої здійснено виділ, та юридичні
особи, що були створені внаслідок виділу, несуть солідарну
відповідальність перед кредитором за таким зобов'язанням.
Стаття 110. Ліквідація юридичної особи
1. Юридична особа ліквідується:
1) за рішенням її учасників або органу юридичної особи,
уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у
зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну
особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших
випадках, передбачених установчими документами;
2) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через
допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, за
позовом учасника юридичної особи або відповідного органу
державної влади;
3) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи в
інших випадках, встановлених законом, - за позовом відповідного
органу державної влади.
2. Якщо з позовом про ліквідацію юридичної особи
звернувся орган державної влади, ліквідатором може бути
призначений цей орган, якщо він наділений відповідними
повноваженнями.
3. Якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою
для задоволення вимог кредиторів, юридична особа здійснює всі
необхідні
дії,
встановлені законом
про
відновлення
платоспроможності або визнання банкрутом.
4. Особливості ліквідації банків встановлюються законом
про банки і банківську діяльність.

“товариства, що беруть участь у поділі” має
означати товариство, що його ділять, та
визначення “товариство-правонаступник” має
означати нові товариства.

Директива 2009/101/ЄС
Ст. 12
Законодавством держав-членів не може бути
передбачено припинення діяльності товариства
іншим чином, ніж це передбачено такими
положеннями:
(а)
припинення
діяльності
товариства
відбувається за рішенням судового органу;
(b) рішення про припинення діяльності
товариства може бути ухвалене тільки за таких
підстав:
(і) не було вчинено документи, на підставі
яких створюється товариство, або у разі
недотримання
правил
запобіжного
контролю або встановленої законом
процедури;
(іі) цілі
діяльності
товариства
є
протиправними
або
суперечать
державній політиці;
(ііі) документи, на підставі яких створюється
товариство, або установчі документи не
містять найменування товариства, суми
внесків кожного з учасників, загальної
суми випущеного капіталу або цілей

діяльності товариства;
(iv) неспроможність у дотриманні положень
національного законодавства стосовно
мінімальної суми капіталу, що підлягає
оплаті;
(v) недієздатності
товариства;

усіх

засновників

(vi) якщо
всупереч
положенням
національного права з питань діяльності
товариств,
кількість
засновників
товариства менша за двох.
Окрім підстав для припинення діяльності
товариства, передбачених вище, не допускається
жодних інших підстав для визнання фіктивності
товариства, повного або часткового припинення
його діяльності або оголошення його недійсним.
Стаття 111. Порядок ліквідації юридичної особи
1. З дати внесення до Єдиного державного реєстру н/з
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про
рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або
уповноваженого ними органу щодо ліквідації юридичної особи
ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана вжити всіх
необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості
юридичної особи, що ліквідується, та письмово повідомити
кожного з боржників про припинення юридичної особи в
установлені цим Кодексом строки.
Ліквідаційна комісія (ліквідатор) заявляє вимоги та позови
про стягнення заборгованості з боржників юридичної особи.
2. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана повідомити
учасників юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення
про припинення юридичної особи, про її участь в інших
юридичних особах та/або надати відомості про створені нею
господарські товариства, дочірні підприємства.
3. Під час проведення заходів щодо ліквідації юридичної
особи до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів
ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває рахунки, відкриті у
фінансових установах, крім рахунка, який використовується для
розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи.
4. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо

інвентаризації майна юридичної особи, що припиняється, а
також майна її філій та представництв, дочірніх підприємств,
господарських товариств, а також майна, що підтверджує її
корпоративні права в інших юридичних особах, виявляє та
вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх
осіб.
У випадках, установлених законом, ліквідаційна комісія
(ліквідатор) забезпечує проведення незалежної оцінки майна
юридичної особи, що припиняється.
5. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо
закриття відокремлених підрозділів юридичної особи (філій,
представництв) та відповідно до законодавства про працю
здійснює звільнення працівників юридичної особи, що
припиняється.
6. Ліцензії, документи дозвільного характеру та інші
документи, а також печатки та штампи, які підлягають
поверненню органам державної влади, органам місцевого
самоврядування, повертаються їм ліквідаційною комісією
(ліквідатором).
7. Для проведення перевірок та визначення наявності або
відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,
страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів
соціального страхування ліквідаційна комісія (ліквідатор)
забезпечує своєчасне надання органам доходів і зборів та
Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування
документів юридичної особи (її філій, представництв), у тому
числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та
податкового обліку.
До моменту затвердження ліквідаційного балансу
ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає органам доходів
і зборів, Пенсійного фонду України та фондів соціального
страхування звітність за останній звітний період.
8. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку
для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний
ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна
юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених
кредиторами вимог та результат їх розгляду.
Проміжний
ліквідаційний
баланс
затверджується
учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв
рішення про ліквідацію юридичної особи.
9. Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи, що

ліквідується, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та
іншими коштами, що належить сплатити до державного або
місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів
соціального страхування, провадиться у порядку черговості,
встановленому статтею 112 цього Кодексу.
У разі недостатності в юридичної особи, що ліквідується,
коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія
(ліквідатор) організовує реалізацію майна юридичної особи.
10. До затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна
комісія (ліквідатор) складає та подає органам доходів і зборів,
Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування
звітність за останній звітний період.
11. Після завершення розрахунків з кредиторами
ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс,
забезпечує його затвердження учасниками юридичної особи,
судом або органом, що прийняв рішення про припинення
юридичної особи, та забезпечує подання органам доходів і
зборів.
12. Майно юридичної особи, що залишилося після
задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками,
зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування та іншими коштами, що належить
сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного
фонду України, фондів соціального страхування), передається
учасникам юридичної особи, якщо інше не встановлено
установчими документами юридичної особи або законом.
13. Документи, що підлягають обов'язковому зберіганню,
передаються в установленому законодавством порядку
відповідним архівним установам.
14. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує подання
державному реєстраторові документів, передбачених законом для
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в
установлений законом строк.
Стаття 112. Задоволення вимог кредиторів
1. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи н/з
вимоги її кредиторів задовольняються у такій черговості:
1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо
відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням
здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою

чи іншим способом;
2) у другу чергу задовольняються вимоги працівників,
пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за
використання результату його інтелектуальної, творчої
діяльності;
3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків,
зборів (обов'язкових платежів);
4) у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.
Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі
вимог, що належать кожному кредитору цієї черги.
2. Черговість задоволення вимог кредиторів за договорами
страхування визначається законом.
3. У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог
кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право
протягом місяця з дати, коли він дізнався або мав дізнатися про
таку відмову звернутися до суду із позовом до ліквідаційної
комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути
задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації
юридичної особи.
4. Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку,
встановленого ліквідаційною комісією для їх пред'явлення,
задовольняються з майна юридичної особи, яку ліквідовують, що
залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених
своєчасно.
5. Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією,
якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення
про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не
звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за
рішенням суду кредиторові відмовлено, а також вимоги, які не
задоволені через відсутність майна юридичної особи, що
ліквідується, вважаються погашеними.
Глава 8
ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА
§ 1. Господарські товариства
1. Загальні положення
Стаття 113. Поняття та види господарських товариств
1. Господарським товариством є юридична особа, статутний н/з
(складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.
2. Господарські товариства можуть бути створені у формі
повного товариства, командитного товариства, товариства з

обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного
товариства.
Стаття 114. Учасники господарського товариства
1. Учасником господарського товариства може бути фізична н/з
або юридична особа.
Обмеження щодо участі у господарських товариствах може
бути встановлено законом.
2. Господарське товариство, крім повного і командитного
товариств, може бути створене однією особою, яка стає його
єдиним учасником.
Стаття 115. Майно господарського товариства
1. Господарське товариство є власником:

н/з

1) майна, переданого йому учасниками товариства у
власність як вклад до статутного (складеного) капіталу;
2) продукції, виробленої товариством у результаті
господарської діяльності;
3) одержаних доходів;
4) іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені
законом.
2. Вкладом до статутного (складеного) капіталу
господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші
речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову
оцінку, якщо інше не встановлено законом.
Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства
здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках,
встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній
перевірці.
Стаття 116. Права учасників господарського товариства
1. Учасники господарського товариства мають право у н/з
порядку, встановленому установчим документом товариства
та законом:
1) брати участь в управлінні товариством у порядку,
визначеному в установчому документі, крім випадків,
встановлених законом;
2) брати участь у розподілі прибутку товариства і
одержувати його частину (дивіденди);
3) вийти у встановленому порядку з товариства;

4) здійснити відчуження часток у статутному (складеному)
капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у
товаристві, у порядку, встановленому законом;
5) одержувати інформацію про діяльність товариства у
порядку, встановленому установчим документом.
2. Учасники господарського товариства можуть також мати
інші права, встановлені установчим документом товариства та
законом.
Стаття 117. Обов'язки учасників господарського товариства
1. Учасники господарського товариства зобов'язані:

н/з

1) додержуватися установчого документа товариства та
виконувати рішення загальних зборів;
2) виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому
числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади
(оплачувати акції) у розмірі, в порядку та засобами, що
передбачені установчим документом;
3) не розголошувати комерційну таємницю та
конфіденційну інформацію про діяльність товариства.
2. Учасники господарського товариства можуть також мати
інші обов'язки, встановлені установчим документом товариства та
законом.
Стаття 118. Залежне господарське товариство
1. Господарське товариство (товариство з обмеженою або н/з
додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) є
залежним, якщо іншому (головному) господарському товариству
належать двадцять або більше відсотків статутного капіталу
товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи
двадцять або більше відсотків простих акцій акціонерного
товариства.
2. Господарське товариство, яке придбало або іншим чином
набуло двадцять або більше відсотків статутного капіталу
товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи
двадцять або більше відсотків простих акцій акціонерного
товариства, зобов'язане оприлюднити цю інформацію в порядку,
встановленому законом.

2. Повне товариство

Стаття 119. Поняття повного товариства

Окремі визначення залежності чи
афілійованості містяться в різних
законах, напр. п. 1 ч. 1 ст. 2. Закону про
АТ.

1. Повним є товариство, учасники якого відповідно до н/з
укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку
діяльність від імені товариства і солідарно несуть додаткову
(субсидіарну) відповідальність за його зобов'язаннями усім
майном, що їм належить.
2. Особа може бути учасником тільки одного повного
товариства.
3. Учасник повного товариства не має права без згоди інших
учасників вчиняти від свого імені та у своїх інтересах або в
інтересах третіх осіб правочини, що є однорідними з тими, які
становлять предмет діяльності товариства.
У разі порушення цього правила товариство має право за
своїм вибором вимагати від такого учасника або відшкодування
завданих товариству збитків, або передання товариству усієї
вигоди, набутої за такими правочинами.
4. Найменування повного товариства має містити імена
(найменування) всіх його учасників, слова "повне товариство"
або містити ім'я (найменування) од
Стаття 120. Засновницький договір повного товариства
1. Повне товариство створюється і діє на підставі н/з
засновницького договору. Засновницький договір підписується
всіма його учасниками.
2. Засновницький договір повного товариства крім
відомостей, передбачених статтею 88 цього Кодексу, має містити
відомості про: розмір та склад складеного капіталу товариства;
розмір та порядок зміни часток кожного з учасників у складеному
капіталі; розмір, склад та строки внесення ними вкладів.
Стаття 121. Управління повним товариством
1. Управління діяльністю повного товариства здійснюється н/з
за спільною згодою всіх учасників. Засновницьким договором
товариства можуть бути передбачені випадки, коли рішення
приймається більшістю голосів учасників.
2. Кожний учасник повного товариства має один голос,
якщо засновницьким договором не передбачений інший порядок
визначення кількості голосів.
3. Кожний учасник повного товариства, незалежно від того,
чи уповноважений він вести справи товариства, має право
ознайомлюватися з усією документацією щодо ведення справ

товариства. Відмова від цього права чи його обмеження, зокрема
за домовленістю учасників товариства, є нікчемною.
Стаття 122. Ведення справ повного товариства
1. Кожний учасник повного товариства має право діяти від н/з
імені товариства, якщо засновницьким договором не визначено,
що всі учасники ведуть справи спільно або що ведення справ
доручено окремим учасникам.
У разі спільного ведення учасниками справ товариства для
вчинення кожного правочину є необхідною згода всіх учасників
товариства. Якщо ведення справ доручено окремим учасникам
повного товариства, інші учасники можуть вчиняти правочини
від імені товариства за наявності у них довіреності, виданої
учасниками, яким доручено ведення справ товариства.
У відносинах з третіми особами повне товариство не може
посилатися на положення засновницького договору, які
обмежують повноваження учасників повного товариства щодо
права діяти від імені товариства, крім випадків, коли буде
доведено, що третя особа у момент вчинення правочину знала чи
могла знати про відсутність в учасника товариства права діяти від
імені товариства.
2. Учасник повного товариства, що діяв у спільних
інтересах, але не мав на це повноважень, має право у разі, якщо
його дії не були схвалені іншими учасниками, вимагати від
товариства відшкодування здійснених ним витрат, якщо він
доведе, що у зв'язку з його діями товариство зберегло чи набуло
майно, яке за вартістю перевищує ці витрати.
3. У разі спору між учасниками повного товариства
повноваження на ведення справ товариства, надані одному чи
кільком учасникам, можуть бути припинені судом на вимогу
одного чи кількох інших учасників товариства за наявності для
цього достатніх підстав, зокрема внаслідок грубого порушення
учасником, уповноваженим на ведення справ товариства, своїх
обов'язків чи виявлення його нездатності до розумного ведення
справ. На підставі рішення суду до засновницького договору
товариства вносяться необхідні зміни.
Стаття 123. Розподіл прибутку та збитків повного
товариства
1. Прибуток та збитки повного товариства розподіляються н/з
між його учасниками пропорційно до їхніх часток у складеному

капіталі, якщо інше не передбачено засновницьким договором
або домовленістю учасників.
2. Позбавлення учасника повного товариства права на
участь у розподілі прибутку чи збитків не допускається.
Стаття 124. Відповідальність учасників повного товариства
за його зобов'язаннями
1. У разі недостатності у повного товариства майна для н/з
задоволення вимог кредиторів у повному обсязі учасники
повного товариства солідарно відповідають за зобов'язаннями
товариства усім своїм майном, на яке може бути звернене
стягнення.
2. Учасник повного товариства відповідає за боргами
товариства незалежно від того, виникли ці борги до чи після його
вступу в товариство.
3. Учасник повного товариства, який вибув із товариства,
відповідає за зобов'язаннями товариства, що виникли до моменту
його вибуття, рівною мірою з учасниками, що залишилися,
протягом трьох років з дня затвердження звіту про діяльність
товариства за рік, у якому він вибув із товариства.
4. Учасник повного товариства, який сплатив повністю
борги товариства, має право звернутися з регресною вимогою у
відповідній частині до інших учасників, які несуть перед ним
відповідальність пропорційно своїм часткам у складеному
капіталі товариства.
Стаття 125. Зміни у складі учасників повного товариства
1. Зміни у складі учасників повного товариства можуть бути н/з
у зв'язку з:
1) виходом учасника повного товариства з його складу з
власної ініціативи;
2) виключенням із складу учасників;
3) вибуттям із складу учасників з причин, що не залежать від
учасника.
2. Порядок і особливості виходу, виключення та вибуття
учасників зі складу повного товариства визначаються цим
Кодексом, іншим законом та засновницьким договором.
Стаття 126. Вихід з повного товариства
1. Учасник повного товариства, яке було створене на н/з
невизначений строк, може у будь-який момент вийти з

товариства, заявивши про це не пізніше ніж за три місяці до
фактичного виходу із товариства.
Достроковий вихід учасника з повного товариства, що
засноване на певний строк, допускається лише з поважних
причин.
2. Відмова від права вийти з повного товариства є
нікчемною.
Стаття 127. Передання учасником частки (її частини) у
складеному капіталі повного товариства
1. Учасник повного товариства має право за згодою інших н/з
його учасників передати свою частку у складеному капіталі чи її
частину іншому учасникові товариства або третій особі.
2. У разі передання частки (її частини) новому учасникові до
нього переходять повністю чи у відповідній частині права, що
належали учасникові, який передав частку (її частину). Особа,
якій передано частку (її частину), відповідає за зобов'язаннями
товариства відповідно до частини другої статті 124 цього
Кодексу.
3. У разі передання учасником товариства усієї частки іншій
особі участь цього учасника в повному товаристві припиняється і
для нього настають наслідки, передбачені частиною третьою
статті 124 цього Кодексу.
Стаття 128. Виключення зі складу учасників повного товариства
1. Учасник повного товариства, який систематично не н/з
виконує чи виконує неналежним чином обов'язки, покладені на
нього товариством, або який перешкоджає своїми діями
(бездіяльністю) досягненню цілей товариства, може бути
виключений із товариства у порядку, встановленому
засновницьким договором.
2. Рішення про виключення зі складу учасників повного
товариства може бути оскаржене до суду.
Стаття 129. Вибуття з повного товариства
1. Повне товариство може прийняти рішення про визнання н/з
учасника повного товариства таким, що вибув із його складу, у
разі:
1) смерті учасника або оголошення його померлим - за

відсутності спадкоємців;
2) ліквідації юридичної особи - учасника товариства, в тому
числі у зв'язку з визнанням її банкрутом;
3) визнання учасника недієздатним, обмеження його
цивільної дієздатності або визнання безвісно відсутнім;
4) призначення за рішенням суду примусової реорганізації
юридичної особи - учасника товариства, зокрема у зв'язку з її
неплатоспроможністю;
5) звернення стягнення на частину майна повного
товариства, що відповідає частці учасника у складеному капіталі
товариства.
2. Рішення про визнання учасника повного товариства
таким, що вибув із його складу, може бути оскаржене
заінтересованими особами до суду.
3. У разі вибуття учасника з повного товариства з підстав,
передбачених частиною першою цієї статті, товариство може
продовжити свою діяльність, якщо інше не встановлено
засновницьким договором товариства чи домовленістю між
учасниками, що залишаються.
Стаття 130. Розрахунки у разі виходу, виключення та вибуття з
повного товариства
1. Учасникові, що вийшов, якого виключено або який вибув н/з
з повного товариства з підстав, встановлених у статтях 126, 128 і
129 цього Кодексу, виплачується вартість частини майна
товариства, пропорційна частці цього учасника у складеному
капіталі товариства, якщо інше не встановлено засновницьким
договором.
2. Якщо спадкоємець учасника повного товариства фізичної особи або правонаступник юридичної особи не
вступив у повне товариство, розрахунки з ним здійснюються
відповідно до частини першої цієї статті.
3. Порядок визначення вартості частки учасника у майні
повного товариства та строки її виплати встановлюються
засновницьким договором і законом.
Стаття 131. Звернення стягнення на частину майна повного
товариства, пропорційну частці учасника товариства у
складеному капіталі
1. Звернення стягнення на частку учасника у складеному н/з
капіталі повного товариства за його власними зобов'язаннями

допускається тільки у разі недостатності іншого майна для
задоволення вимог кредиторів. У разі недостатності майна
учасника повного товариства для виконання його зобов'язань
перед кредиторами вони можуть вимагати у встановленому
порядку виділу частини майна повного товариства, пропорційної
частці учасника-боржника у складеному капіталі товариства.
2. Частина майна повного товариства, пропорційна частці
учасника-боржника у складеному капіталі, виділяється у грошовій
формі чи в натурі відповідно до балансу, складеного на момент
вибуття такого учасника з товариства.
Стаття 132. Ліквідація повного товариства
1. Повне товариство ліквідовується на підставах, н/з
встановлених статтею 110 цього Кодексу, а також у разі, якщо в
товаристві залишається один учасник. Цей учасник має право
протягом шести місяців з моменту, коли він став єдиним
учасником товариства, перетворити таке товариство в інше
господарське товариство у порядку, встановленому цим
Кодексом.
2. У разі виходу учасника з повного товариства, виключення
одного з його учасників із товариства, смерті учасника
товариства, ліквідації юридичної особи - учасника товариства або
звернення кредитором одного з учасників стягнення на частину
майна, пропорційну його частці у складеному капіталі,
товариство може продовжити свою діяльність, якщо це
передбачено засновницьким договором товариства чи
домовленістю між учасниками, що залишаються.

3. Командитне товариство

Стаття 133. Основні положення про командитне товариство
1. Командитним товариством є товариство, в якому разом з н/з
учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку
діяльність і солідарно несуть додаткову (субсидіарну)
відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном
(повними учасниками), є один чи кілька учасників (вкладників),
які несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, у
межах сум зроблених ними вкладів та не беруть участі в
діяльності товариства.
2. Найменування командитного товариства має містити
імена (найменування) всіх повних учасників, слова "командитне

товариство" або містити ім'я (найменування) хоча б одного
повного учасника з доданням слів "і компанія", а також слова
"командитне товариство".
Якщо у найменування командитного товариства включене
ім'я вкладника, такий вкладник стає повним учасником
товариства.
3. До командитного товариства застосовуються положення
про повне товариство, якщо інше не встановлено цим Кодексом,
іншим законом.
Стаття 134. Засновницький договір командитного товариства
1. Командитне товариство створюється і діє на підставі н/з
засновницького договору. Засновницький договір підписується
усіма повними учасниками.
2. Засновницький договір командитного товариства крім
відомостей, передбачених статтею 88 цього Кодексу, має містити
відомості про: розмір та склад складеного капіталу товариства;
розмір та порядок зміни часток кожного з повних учасників у
складеному капіталі; сукупний розмір вкладів вкладників.
3. Якщо внаслідок виходу, виключення чи вибуття у
командитному товаристві залишився один повний учасник,
засновницький договір переоформляється в одноособову заяву,
підписану повним учасником. Якщо командитне товариство
створюється одним повним учасником, то установчим
документом є одноособова заява (меморандум), яка містить усі
відомості, встановлені цією статтею для командитного
товариства.
Стаття 135. Учасники командитного товариства
1. Правовий статус повних учасників командитного н/з
товариства та їх відповідальність за зобов'язаннями товариства
встановлюються положеннями цього Кодексу про учасників
повного товариства.
2. Особа може бути повним учасником тільки в одному
командитному товаристві.
Повний учасник командитного товариства не може бути
учасником повного товариства.
Повний учасник командитного товариства не може бути
вкладником цього самого товариства.
3. Сукупний розмір вкладів вкладників не повинен

перевищувати п'ятдесяти відсотків складеного капіталу повного
товариства.
4. Складений капітал підлягає сплаті учасниками
командитного товариства протягом першого року з дня
державної реєстрації товариства.
Стаття 136. Управління командитним товариством
1. Управління діяльністю командитного товариства н/з
здійснюється повними учасниками у порядку, встановленому цим
Кодексом для повного товариства.
2. Вкладники не мають права брати участі в управлінні
діяльністю командитного товариства та заперечувати проти дій
повних учасників щодо управління діяльністю товариства.
Вкладники командитного товариства можуть діяти від імені
товариства тільки за довіреністю.
Стаття 137. Права та обов'язки вкладника командитного
товариства
1. Вкладник командитного товариства зобов'язаний зробити н/з
вклад до складеного капіталу. Внесення вкладів посвідчується
свідоцтвом про участь у командитному товаристві.
2. Вкладник командитного товариства має право:
1) одержувати частину прибутку товариства відповідно до
його частки у складеному капіталі товариства в порядку,
встановленому засновницьким договором (меморандумом);
2) діяти від імені товариства у разі видачі йому довіреності та
відповідно до неї;
3) переважно перед третіми особами набувати відчужувану
частку (її частину) в складеному капіталі товариства відповідно до
положень статті 147 цього Кодексу.
Якщо бажання викупити частку (її частину) виявили декілька
вкладників, зазначена частка розподіляється між ними відповідно
до їхніх часток у складеному капіталі товариства;
4) вимагати першочергового повернення вкладу у разі
ліквідації товариства;
5) ознайомлюватися з річними звітами та балансами
товариства;
6) після закінчення фінансового року вийти з товариства та
одержати свій вклад у порядку, встановленому засновницьким
договором (меморандумом);
7) передати свою частку (її частину) у складеному капіталі
іншому вкладнику або третій особі, повідомивши про це

товариство.
Передання вкладником усієї своєї частки іншій особі
припиняє його участь у командитному товаристві.
3. Засновницьким договором (меморандумом) командитного
товариства можуть бути передбачені також інші права вкладника.
Стаття 138. Відповідальність вкладника командитного товариства
1. Якщо вкладник командитного товариства вчиняє н/з
правочин від імені та в інтересах товариства без відповідних
повноважень, то в разі схвалення його дій командитним
товариством він звільняється від відповідальності перед
кредиторами за вчинений правочин.
Якщо схвалення командитного товариства не буде
отримано, вкладник відповідає перед третіми особами за
вчиненим ним правочином усім своїм майном, на яке відповідно
до закону може бути звернене стягнення.
2. Вкладник командитного товариства, який не вніс
передбаченого засновницьким договором (меморандумом)
вкладу, несе відповідальність перед товариством у порядку,
встановленому засновницьким договором (меморандумом).
Стаття 139. Ліквідація командитного товариства
1. Командитне товариство ліквідовується при вибутті усіх н/з
вкладників. Повні учасники мають право у разі вибуття всіх
вкладників перетворити командитне товариство у повне
товариство. Командитне товариство ліквідовується також на
підставах, встановлених статтею 132 цього Кодексу.
Командитне товариство не зобов'язане ліквідовуватись,
якщо в ньому залишаються хоча б один повний учасник і один
вкладник.
2. У разі ліквідації командитного товариства, після
розрахунків з кредиторами, вкладники мають переважне право
перед повними учасниками на одержання вкладів у порядку та на
умовах, встановлених цим Кодексом, іншим законом і
засновницьким договором (меморандумом). За недостатності
коштів товариства для повного повернення вкладникам їхніх
вкладів наявні кошти розподіляються між вкладниками
пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі товариства.

4. Товариство з обмеженою відповідальністю

Стаття 140. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю
1. Товариством з обмеженою відповідальністю є засноване н/з
одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого

поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом.
2. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю не
відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків,
пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх
вкладів.
Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть
солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах
вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.
3. Найменування товариства з обмеженою відповідальністю
має містити найменування товариства, а також слова "товариство
з обмеженою відповідальністю".
Стаття 141. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю
1. Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою
відповідальністю встановлюється законом. При перевищенні цієї
кількості товариство з обмеженою відповідальністю підлягає
перетворенню на акціонерне товариство протягом одного року, а
зі спливом цього строку - ліквідації у судовому порядку, якщо
кількість його учасників не зменшиться до встановленої межі.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю не може мати
єдиним учасником інше господарське товариство, учасником
якого є одна особа.
Особа може бути учасником лише одного товариства з
обмеженою відповідальністю, яке має одного учасника.

Директива 2009/102/ЄС
Ч. 2 ст. 2 В очікуванні узгодження національних
законів, що відносяться до груп, держави-члени
можуть закласти спеціальні положення або
санкції для випадків, коли:
(b) компанія, що складається з одного члена або
будь-яка інша юридична особа є єдиним
членом компанії.

Стаття 142. Договір про заснування товариства з обмеженою
відповідальністю
1. Якщо товариство з обмеженою відповідальністю н/з
засновується кількома особами, ці особи у разі необхідності
визначити взаємовідносини між собою щодо створення
товариства укладають договір у письмовій формі, який
встановлює порядок заснування товариства, умови здійснення
спільної діяльності щодо створення товариства, розмір
статутного капіталу, частку у статутному капіталі кожного з
учасників, строки та порядок внесення вкладів та інші умови.
2. Договір про заснування товариства з обмеженою
відповідальністю не є установчим документом. Подання цього

Український законодавець скористав з
можливих
обмежень,
дозволених
відповідно до ч. 2 ст. 2 (b) Директиви
2009/102/ЄС

договору при державній реєстрації товариства не є обов'язковим.
Стаття 143. Статут товариства з обмеженою відповідальністю
1. Установчим документом товариства з обмеженою н/з
відповідальністю є статут.
Статут товариства з обмеженою відповідальністю крім
відомостей, передбачених статтею 88 цього Кодексу, має містити
відомості про: розмір статутного капіталу, з визначенням частки
кожного учасника; склад та компетенцію органів управління і
порядок прийняття ними рішень; розмір і порядок формування
резервного фонду; порядок передання (переходу) часток у
статутному капіталі.
2. Статут товариства з обмеженою відповідальністю зі всіма
наступними змінами зберігається в органі, що здійснив державну
реєстрацію товариства, і є відкритим для ознайомлення.
Стаття 144. Статутний капітал товариства з обмеженою
відповідальністю
1. Статутний капітал товариства з обмеженою н/з
відповідальністю складається із вкладів його учасників. Розмір
статутного капіталу дорівнює сумі вартості таких вкладів.
Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір
майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.
{Частина перша статті 144 в редакції Закону № 3263-VI від
21.04.2011}
2. Не допускається звільнення учасника товариства з
обмеженою відповідальністю від обов'язку внесення вкладу до
статутного капіталу товариства, у тому числі шляхом зарахування
вимог до товариства.
3. Статутний капітал товариства з обмеженою
відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до
закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства.
Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної
реєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади,
загальні збори учасників приймають одне з таких рішень:
про виключення із складу товариства тих учасників, які не
внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення
порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
про зменшення статутного капіталу та про визначення
порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
про ліквідацію товариства.

Зміни до статуту, пов'язані із зміною розміру статутного
капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній
реєстрації в установленому законом порядку.
Рішення про зменшення статутного капіталу товариства
надсилається поштовим відправленням всім кредиторам
товариства не пізніше триденного строку з дня його прийняття.
{Частина третя статті 144 в редакції Закону № 3263-VI від
21.04.2011}
4. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного
фінансового року вартість чистих активів товариства з
обмеженою відповідальністю виявиться меншою від статутного
капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого
статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в
установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення
про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів
товариства стає меншою від визначеного законом мінімального
розміру статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації.
5. Зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою
відповідальністю допускається після повідомлення в порядку,
встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі
кредитори мають право вимагати дострокового припинення або
виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування
їм збитків.
6. Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою
відповідальністю допускається після внесення усіма його
учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення
додаткових вкладів встановлюється законом і статутом
товариства.
Стаття 145. Управління товариством з обмеженою
відповідальністю
1.
Вищим
органом
товариства
з
обмеженою н/з
відповідальністю є загальні збори його учасників.
2. У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється
виконавчий орган (колегіальний або одноособовий), який
здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним
загальним зборам його учасників. Виконавчий орган товариства
може бути обраний також і не зі складу учасників товариства.
3. Компетенція виконавчого органу товариства з обмеженою
відповідальністю, порядок ухвалення ним рішень і порядок
вчинення дій від імені товариства встановлюються цим
Кодексом, іншим законом і статутом товариства.

4. До виключної компетенції загальних зборів учасників
товариства з обмеженою відповідальністю належить:
1) визначення основних напрямів діяльності товариства,
затвердження його планів і звітів про їх виконання;
2) внесення змін до статуту товариства, зміна розміру його
статутного капіталу;
3) створення та відкликання виконавчого органу товариства;
4) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого
органу, створення та визначення повноважень відповідних
контрольних органів;
5) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів,
розподіл прибутку та збитків товариства;
6) вирішення питання про придбання товариством частки
учасника;
7) виключення учасника із товариства;
8) прийняття рішення про ліквідацію товариства,
призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного
балансу.
Статутом товариства і законом до виключної компетенції
загальних зборів може бути також віднесене вирішення інших
питань.
Питання, віднесені до виключної компетенції загальних
зборів учасників товариства, не можуть бути передані ними для
вирішення виконавчому органу товариства.
Черговість та порядок скликання загальних зборів
встановлюються статутом товариства і законом.
Стаття 146. Контроль за діяльністю виконавчого органу
товариства з обмеженою відповідальністю
1. Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з н/з
обмеженою відповідальністю здійснюється у порядку,
встановленому статутом та законом.
2. Загальні збори товариства з обмеженою відповідальністю
можуть формувати органи, що здійснюють постійний контроль
за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу.
Порядок створення та повноваження контрольного органу
встановлюються загальними зборами учасників товариства.
3. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю
товариства з обмеженою відповідальністю згідно з рішенням
його загальних зборів, а також в інших випадках, встановлених
статутом і законом товариства, може призначатися аудиторська
перевірка.

4. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності та
звітності
товариства
з
обмеженою
відповідальністю
встановлюється статутом товариства і законом.
На вимогу будь-кого з учасників товариства може бути
проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності
товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного
майновими інтересами з товариством чи з його учасниками.
Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки,
покладаються на учасника, на вимогу якого проводиться
аудиторська перевірка, якщо інше не встановлено статутом
товариства.
5. Публічна звітність товариства з обмеженою
відповідальністю про результати його діяльності не вимагається,
крім випадків, встановлених законом.
Стаття 147. Перехід частки (її частини) учасника у статутному
капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до іншої
особи
1. Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має н/з
право продати чи іншим чином відступити свою частку (її
частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам
цього товариства.
2. Відчуження учасником товариства з обмеженою
відповідальністю своєї частки (її частини) третім особам
допускається, якщо інше не встановлено статутом товариства.
Учасники товариства користуються переважним правом
купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів
своїх часток, якщо статутом товариства чи домовленістю між
учасниками не встановлений інший порядок здійснення цього
права. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких
частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам.
Якщо учасники товариства не скористаються своїм переважним
правом протягом місяця з дня повідомлення про намір учасника
продати частку (її частину) або протягом іншого строку,
встановленого статутом товариства чи домовленістю між його
учасниками, частка (її частина) учасника може бути відчужена
третій особі.
3.
Частка
учасника
товариства
з
обмеженою
відповідальністю може бути відчужена до повної її сплати лише у
тій частині, в якій її уже сплачено.
4. У разі придбання частки (її частини) учасника самим

товариством з обмеженою відповідальністю воно зобов'язане
реалізувати її іншим учасникам або третім особам протягом
строку та в порядку, встановлених статутом і законом, або
зменшити свій статутний капітал відповідно до статті 144 цього
Кодексу.
5. Частка у статутному капіталі товариства з обмеженою
відповідальністю переходить до спадкоємця фізичної особи або
правонаступника юридичної особи - учасника товариства, якщо
статутом товариства не передбачено, що такий перехід
допускається лише за згодою інших учасників товариства.
Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) учасника,
які не вступили до товариства, здійснюються відповідно до
положень статті 148 цього Кодексу.
Стаття 148. Вихід учасника із товариства з обмеженою
відповідальністю
1. Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має н/з
право вийти з товариства, повідомивши товариство про свій
вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу, якщо інший строк
не встановлений статутом.
2. Учасник, який виходить із товариства з обмеженою
відповідальністю, має право одержати вартість частини майна,
пропорційну його частці у статутному капіталі товариства.
За домовленістю між учасником та товариством виплата
вартості частини майна товариства може бути замінена
переданням майна в натурі.
Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом
передання права користування майном, відповідне майно
повертається учасникові без виплати винагороди.
Порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що
пропорційна частці учасника у статутному капіталі, а також
порядок і строки її виплати встановлюються статутом і законом.
3. Спори, що виникають у зв'язку з виходом учасника із
товариства з обмеженою відповідальністю, у тому числі спори
щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру
і строків виплати, вирішуються судом.
Стаття 149. Звернення стягнення на частину майна товариства з
обмеженою відповідальністю, пропорційну частці учасника
товариства у статутному капіталі
1. Звернення стягнення на частину майна товариства з н/з

обмеженою відповідальністю, пропорційну частці учасника
товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами
допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для
задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого учасника мають
право вимагати від товариства виплати вартості частини майна
товариства, пропорційної частці боржника у статутному капіталі
товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення
на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг
коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з
балансом, який складається на дату пред'явлення вимог
кредиторами.
2. Звернення стягнення на всю частку учасника в статутному
капіталі товариства з обмеженою відповідальністю припиняє
його участь у товаристві.
Стаття 150. Ліквідація товариства з обмеженою відповідальністю
1. Товариство з обмеженою відповідальністю може бути н/з
ліквідоване за рішенням загальних зборів його учасників, у тому
числі у зв'язку зі спливом строку, на який товариство було
створене, а також за рішенням суду - у випадках, встановлених
законом.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю може бути
перетворене в акціонерне товариство чи у виробничий
кооператив.
Стаття 151. Поняття товариства з додатковою відповідальністю
1. Товариством з додатковою відповідальністю є товариство, н/з
засноване однією або кількома особами, статутний капітал якого
поділений на частки, розмір яких визначений статутом.
2. Учасники товариства з додатковою відповідальністю
солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його
зобов'язаннями своїм майном у розмірі, який встановлюється
статутом товариства і є однаково кратним для всіх учасників до
вартості внесеного кожним учасником вкладу. У разі визнання
банкрутом одного з учасників його відповідальність за
зобов'язаннями товариства розподіляється між іншими
учасниками товариства пропорційно їх часткам у статутному
капіталі товариства.
3. Найменування товариства з додатковою відповідальністю
має містити найменування товариства, а також слова "товариство
з додатковою відповідальністю".
4. До товариства з додатковою відповідальністю

застосовуються положення цього Кодексу про товариство з
обмеженою відповідальністю, якщо інше не встановлено
статутом товариства і законом.

5. Акціонерне товариство

Стаття 152. Поняття акціонерного товариства
1. Акціонерне товариство - господарське товариство, н/з
статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток
однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими
посвідчуються акціями.
2. Акціонерне товариство самостійно відповідає за своїми
зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонери не відповідають за
зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з
діяльністю товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.
Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках,
встановлених статутом, відповідають за зобов'язаннями
товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм
акцій.
Гарантії захисту майнових прав акціонерів встановлюються
законом.
3. Найменування акціонерного товариства має містити його
найменування і зазначення того, що товариство є акціонерним.
4. Особливості правового статусу акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації державних підприємств,
встановлюються законом.
Порядок
створення,
діяльності
та
припинення
корпоративних
інвестиційних
фондів
регулюється
законодавством про інститути спільного інвестування.
5. Акціонерне товариство, яке здійснює публічне
розміщення акцій, зобов'язане щорічно публікувати для
загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості
про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену
законом.
6. Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні
товариства та приватні товариства. Особливості правового
статусу публічних та приватних акціонерних товариств
встановлюються законом.
Стаття 153. Створення акціонерного товариства
1. Акціонерне товариство може бути створене юридичними
та (або) фізичними особами, а також державою в особі

уповноваженого органу, територіальною громадою в особі
уповноваженого органу.
2. Якщо акціонерне товариство створюється кількома
особами, вони укладають між собою договір, який визначає
порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення
товариства.
Цей договір не є установчим документом товариства.
Договір про створення акціонерного товариства укладається
в письмовій формі, а якщо товариство створюється фізичними
особами, договір підлягає нотаріальному посвідченню.
3. Особи, що створюють акціонерне товариство, несуть
солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до
державної реєстрації товариства.
Акціонерне товариство відповідає за зобов'язаннями
учасників, пов'язаними з його створенням, лише у разі
наступного схвалення їх дій загальними зборами акціонерів.
4. Акціонерне товариство може бути створене однією
особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання
одним акціонером усіх акцій товариства. Відомості про це
підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома.
Акціонерне товариство не може мати єдиним учасником
інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа.
5. Порядок і строки вчинення дій щодо створення
акціонерного товариства, у тому числі порядок проведення
установчих зборів та їхня компетенція, встановлюються законом.

Директива 2009/101/ЄС
ст. 8 Якщо у процесі створення до отримання
статусу юридичної особи, було вчинено
правочини від імені товариства, і товариство не
визнає зобов'язань, що витікають з таких
правочинів, то особи, які вчинили такі
правочини, несуть необмежену солідарну
відповідальність, якщо інше не передбачене
домовленістю.
Директива 2009/102/ЄС
ст. 6 У разі, якщо держава-член дозволяє
існування компаній, що складаються з єдиного
члена, визначених у частині (1) статті 2 також й в
випадках публічних компаній з обмеженою
відповідальністю, застосовується ця Директива.
Ч. 2 ст. 2 В очікуванні узгодження національних
законів, що відносяться до груп, держави-члени
можуть закласти спеціальні положення або
санкції для випадків, коли:
(b) компанія, що складається з одного члена або
будь-яка інша юридична особа є єдиним
членом компанії.

Стаття 154. Статут акціонерного товариства
1. Установчим документом акціонерного товариства є його Директива
статут.
Капітал”)
2. Статут акціонерного товариства крім відомостей,
передбачених статтею 88 цього Кодексу, має містити відомості
про: розмір статутного капіталу; умови про категорії акцій, що
випускаються товариством, та їхню номінальну вартість і
кількість; права акціонерів; склад і компетенцію органів

2012/30/ЄС

(“Директива

про

Ст. 2 Статут або установчий документ
товариства має завжди містити принаймні
наступну інформацію:
(a) вид та найменування товариства;
(б) потреби діяльності товариства;

управління товариством та про порядок ухвалення ними рішень.
(в) якщо в товаристві не визначено розміру
У статуті акціонерного товариства мають також міститися інші
дозволеного до випуску капіталу, суму
відомості, передбачені законом.
підписного капіталу;
г) якщо в товаристві визначено розмір
дозволеного до випуску капіталу, відповідно,
його сума, а також сума підписного капіталу на
момент створення товариства або на момент
отримання права розпочати підприємницьку
діяльність, а також на момент будь-якої зміни
розміру дозволеного до випуску капіталу, без
шкоди положенням статті 2 (1) (е) Директиви
2009/101/ЄC;
(д) за відсутності чіткого законодавчого
регулювання, положення, які визначають
кількість членів чи органів, уповноважених
представляти товариство у відносинах із третіми
особами, відповідальних за керівництво,
управління, нагляд чи контроль у товаристві,
процедуру
їх
призначення,
а
також
розмежування повноважень між цими органами;
(e) строк, на якій створюється товариство, окрім
випадків, якщо такий не передбачений.
ст. 3: У статуті чи установчому документі, або
окремих
документах,
які
мають
бути
оприлюднені згідно з процедурою, визначеною
законодавством
кожної
держави-члена
відповідно до статті 3 Директиви 2009/101/ЄС,
має зазначатися така інформація:
(а) зареєстроване місцезнаходження;
(b) номінальна вартість акцій, на які здійснена
підписка, та принаймні раз на рік – їхня
кількість;
(c) кількість акцій без номінальної вартості, на
які здійснена підписка, якщо випуск таких акцій
дозволяється відповідно до національного
законодавства;

(d) спеціальні умови, якщо такі є, стосовно
обмеження обігу акцій;
(e) якщо існує декілька класів акцій, інформація
згідно з пунктами (b), (c) та (d) для кожного класу
акцій та прав, які надаються кожним класом
акцій;
(f) є акції простими чи на пред‘явника, якщо в
національному
законодавстві
передбачено
обидва класи акцій, та будь-які умови щодо
конвертації таких акцій, за винятком випадків,
коли такі умови визначені законом;
(g) сума сплаченого підписного капіталу на
момент реєстрації товариства або отримання
дозволу розпочати діяльність;
(h) номінальна вартість акцій, або за відсутності
номінальної вартості, кількість випущених акцій,
сплачених у негрошовій формі, разом із
визначенням виду майна, що внесено як оплата
за акції, та найменуванням особи, що оплатила
акції у негрошовій формі;
(i) відомості про фізичних чи юридичних осіб
та про товариства, якими, або від імені яких був
підписаний статут або установчий документ, а
якщо товариство ще не було засноване, проекти
таких документів;
(j) загальна сума, чи, принаймні, приблизна
оцінка загальної суми усіх витрат та
обов’язкових
платежів
товариства,
які
сплачуються у зв’язку зі створенням чи для
отримання дозволу розпочати діяльність;
(k) будь-які особливі привілеї, надані на момент
створення товариства або до моменту отримання
ним дозволу на здійснення діяльності будь-якій
особі, що брала участь у створенні товариства
або в операціях, спрямованих на отримання
дозволу на здійснення діяльності.
Стаття 155. Статутний капітал акціонерного товариства
1. Статутний капітал акціонерного товариства утворюється з

вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними
акцій.
Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір
майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Він не
може бути меншим розміру, встановленого законом.
2. У процесі створення акціонерного товариства його акції
підлягають розміщенню виключно серед засновників шляхом
приватного
розміщення.
Публічне
розміщення
акцій
здійснюється після отримання свідоцтва про реєстрацію першого
випуску акцій.
3. Якщо після закінчення другого та кожного наступного
фінансового року вартість чистих активів акціонерного
товариства виявиться меншою від статутного капіталу,
товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого
статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у
встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства
стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу,
встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

Директива 2012/30/ЄС (“Директива про
Капітал”)
ст. 19
У разі серйозних втрат підписного капіталу,
загальні збори акціонерів мають бути скликані в
строк, встановлений відповідно до законодавства
держав-членів, щоб розглянути питання
ліквідації компанії чи вжиття інших заходів.
2. Сума втрати, яка вважається серйозною в
розумінні пункту 1, не може бути вищою, ніж
половина підписного капіталу.

Ч. 3 ст. 155 ЦК повинна бути узгоджена
з ст. 19 Директиви 2012/30/ЄС.
Нинішнє регулювання є надмірним і не
виправданим з точки зору ефективності.

Стаття 156. Збільшення статутного капіталу акціонерного
товариства
1. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних Директива 2012/30/ЄС (“Директива про
зборів акціонерів збільшити статутний капітал шляхом Капітал”)
збільшення номінальної вартості акцій або додаткового випуску ст. 29
акцій.
2. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства
допускається після його повної сплати. Збільшення статутного
капіталу товариства для покриття збитків не допускається, крім
випадків, встановлених законом.
3. У випадках, встановлених статутом товариства і законом,
може бути встановлене переважне право акціонерів на придбання
акцій, що додатково випускаються товариством.
Стаття 157. Зменшення статутного капіталу акціонерного
товариства
1. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних
зборів акціонерів зменшити статутний капітал шляхом
зменшення номінальної вартості акцій або шляхом купівлі
товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх
загальної кількості.

Ч. 1 ст. 33 Як тільки капітал збільшується
Переважні права є обов’язковими і
шляхом грошових внесків, акції мають бути
повинні бути передбачені законом (ex
запропоновані акціонерам з дотриманням
lege), а не лише в статуті.
переважного права купівлі акцій пропорційно до
частки капіталу, представленої їхніми акціями.

Директива 2012/30/ЄС (“Директива про
Капітал”)
ст. 34 – ст. 38 (зменшення розміру підписного
капіталу)
ст. 21 – ст. 24 (викуп власних акцій)

Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства
допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у
порядку, встановленому законом. При цьому кредитори
товариства мають право вимагати дострокового припинення або
виконання
товариством
відповідних
зобов'язань
та
відшкодування збитків.
2. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства
шляхом купівлі та погашення частини акцій допускається, якщо
така можливість передбачена у статуті товариства.
3. Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу
нижче від встановленого законом розміру має наслідком
ліквідацію товариства.
Стаття 158. Обмеження щодо випуску цінних паперів та щодо
виплати дивідендів
1. Частка привілейованих акцій у загальному обсязі Директива 2012/30/ЄС (“Директива про
статутного капіталу акціонерного товариства не може Капітал”)
перевищувати двадцяти п'яти відсотків.
ст. 17 (дивіденди)
3. Акціонерне товариство не має права оголошувати та
виплачувати дивіденди:
1) до повної сплати всього статутного капіталу;
2) при зменшенні вартості чистих активів акціонерного
товариства до розміру, меншого, ніж розмір статутного капіталу і
резервного фонду;
3) в інших випадках, встановлених законом.
Стаття 159. Загальні збори акціонерів
1. Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори
акціонерів. У загальних зборах мають право брати участь усі його
акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.
Акціонери (їхні представники), які беруть участь у загальних
зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, що їх має
кожний акціонер, який бере участь у зборах.
2. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів
належить:
1) внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна
розміру його статутного капіталу;
2) утворення та ліквідація наглядової ради та інших органів
товариства, обрання та відкликання членів наглядової ради;
3) затвердження річного звіту товариства;

4) рішення про ліквідацію товариства.
До виключної компетенції загальних зборів статутом
товариства і законом може бути також віднесене вирішення
інших питань.
Питання, віднесені законом до виключної компетенції
загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані ними для Директива 2007/36/ЄС (ДПА)
вирішення іншим органам товариства.
3. Порядок голосування на загальних зборах акціонерів
встановлюється законом.
Акціонер має право призначити свого представника для
участі у зборах. Представник може бути постійним чи
призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який
момент замінити свого представника у вищому органі товариства,
повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.
4. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються
більшістю не менш як у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь
у зборах, щодо:
1) внесення змін до статуту товариства;
2) ліквідації товариства, крім випадків, встановлених
законом;
3) питань, передбачених законом, що регулює питання
створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.
З інших питань рішення приймаються простою більшістю
голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
5. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного
разу на рік.
Позачергові збори акціонерів скликаються у разі
неплатоспроможності товариства, а також за наявності обставин,
визначених у статуті товариства, та в будь-якому іншому випадку,
якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства в
цілому.
Порядок скликання і проведення загальних зборів, а також
умови скликання і проведення позачергових зборів та
повідомлення акціонерів встановлюються статутом товариства і
законом.
Стаття 160. Наглядова рада акціонерного товариства
1. В акціонерному товаристві може бути створена наглядова Рекомендація 2005/162/ЄС
рада акціонерного товариства, яка здійснює контроль за
діяльністю його виконавчого органу та захист прав акціонерів
товариства.

Наглядова рада завжди повинна бути
обов'язковою у тих юрисдикціях, які
застосовують
дворівневу
систему
управління, як напр. Україна.

Випадки обов'язкового створення в акціонерному товаристві
наглядової ради встановлюються законом.
2. Статутом акціонерного товариства і законом
встановлюється виключна компетенція наглядової ради.
Питання, віднесені статутом до виключної компетенції
наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення
виконавчому органу товариства.
3. Члени наглядової ради акціонерного товариства не
можуть бути членами його виконавчого органу.
4. Наглядова рада акціонерного товариства визначає форми
контролю за діяльністю його виконавчого органу.
Стаття 161. Виконавчий орган акціонерного товариства
1. Виконавчим органом акціонерного товариства, який н/з
здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління
або інший орган, визначений статутом.
Виконавчий орган вирішує всі питання діяльності
акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до компетенції
загальних зборів і наглядової ради товариства.
Виконавчий орган є підзвітним загальним зборам акціонерів
і наглядовій раді акціонерного товариства та організовує
виконання їхніх рішень. Виконавчий орган діє від імені
акціонерного товариства у межах, встановлених статутом
акціонерного товариства і законом.
2. Виконавчий орган акціонерного товариства може бути
колегіальним (правління, дирекція) чи одноособовим (директор,
генеральний директор).
Стаття 162. Аудиторська перевірка
1. Акціонерне товариство, яке зобов'язане відповідно до
закону публікувати для загального відома документи,
передбачені статтею 152 цього Кодексу, повинне для перевірки
та підтвердження правильності річної фінансової звітності
щорічно залучати аудитора, не пов'язаного майновими
інтересами з товариством чи з його учасниками.
2. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного
товариства, у тому числі такого, що не зобов'язане публікувати
для загального відома документи, має бути проведена у будь-який
час на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш як
десятьма відсотками акцій.
Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності

Поріг, який дозволяє акціонеру вимагати
проведення спеціального аудиту АТ
повинен бути знижений до 5%, щоб
покращити рівень захисту міноритарних
акціонерів, принаймні в публічних
товариствах.

акціонерного товариства встановлюється статутом товариства
і законом.
Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки,
покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська
перевірка, якщо загальними зборами акціонерів не буде ухвалене
рішення про інше.

Українське законодавство
Господарський кодекс України
Розділ II
СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Глава 6
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 55. Поняття суб'єкта господарювання
1. Суб'єктами господарювання визнаються учасники
господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність,
реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських
прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть
відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна,
крім випадків, передбачених законодавством.
2. Суб'єктами господарювання є:
1) господарські організації - юридичні особи, створені
відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні
та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а
також інші юридичні особи, які здійснюють господарську
діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;
2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства,
які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані
відповідно до закону як підприємці.
3. Суб’єкти господарювання залежно від кількості
працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік можуть
належати до суб’єктів малого підприємництва, у тому числі до
суб’єктів мікропідприємництва, середнього або великого
підприємництва.
Суб’єктами мікропідприємництва є:
фізичні особи, зареєстровані в установленому законом
порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість
працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10
осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму,
еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним
курсом Національного банку України;
юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої
організаційно-правової форми та форми власності, у яких
середня кількість працівників за звітний період (календарний рік)
не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не
перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за
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середньорічним курсом Національного банку України.
Суб’єктами малого підприємництва є:
фізичні особи, зареєстровані в установленому законом
порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість
працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50
осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму,
еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним
курсом Національного банку України;
юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої
організаційно-правової форми та форми власності, у яких
середня кількість працівників за звітний період (календарний рік)
не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не
перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за
середньорічним курсом Національного банку України.
Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової
форми та форми власності, у яких середня кількість працівників
за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний
дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50
мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом
Національного банку України.
Інші суб’єкти господарювання належать до суб’єктів
середнього підприємництва.
4. Суб'єкти господарювання реалізують свою господарську
компетенцію на основі права власності, права господарського
відання, права оперативного управління відповідно до
визначення цієї компетенції у цьому Кодексі та інших законах.
5. Суб'єкти господарювання - господарські організації, які
діють на основі права власності, права господарського відання чи
оперативного управління, мають статус юридичної особи, що
визначається цивільним законодавством та цим Кодексом.
6. Суб'єкти господарювання, зазначені у пункті першому
частини другої цієї статті, мають право відкривати свої філії,
представництва, інші відокремлені підрозділи без створення
юридичної особи.
Стаття 55-1. Фіктивна діяльність суб'єкта господарювання
1. Ознаки фіктивності, що дають підстави для звернення до 2009/101/ЄС (Перша Директива)
суду про припинення юридичної особи або припинення ст. 12
діяльності фізичною особою - підприємцем, в тому числі
Законодавством держав-членів не може бути
визнання реєстраційних документів недійсними:
передбачено припинення діяльності товариства

зареєстровано (перереєстровано) на недійсні (втрачені,
загублені) та підроблені документи;
незареєстровано у державних органах, якщо обов'язок
реєстрації передбачено законодавством;
зареєстровано (перереєстровано) у органах державної
реєстрації фізичними особами з подальшою передачею
(оформленням) у володіння чи управління підставним
(неіснуючим), померлим, безвісти зниклим особам або таким
особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську
діяльність або реалізовувати повноваження;
зареєстровано (перереєстровано) та проваджено фінансовогосподарську діяльність без відома та згоди його засновників та
призначених у законному порядку керівників.

іншим чином, ніж це передбачено такими
положеннями:
(а)
припинення
діяльності
товариства
відбувається за рішенням судового органу;
(b) рішення про припинення діяльності
товариства може бути ухвалене тільки за таких
підстав:
(і) не було вчинено документи, на підставі
яких створюється товариство, або у разі
недотримання
правил
запобіжного
контролю або встановленої законом
процедури;
(іі) цілі
діяльності
товариства
є
протиправними
або
суперечать
державній політиці;
(ііі) документи, на підставі яких створюється
товариство, або установчі документи не
містять найменування товариства, суми
внесків кожного з учасників, загальної
суми випущеного капіталу або цілей
діяльності товариства;
(iv) неспроможність у дотриманні положень
національного законодавства стосовно
мінімальної суми капіталу, що підлягає
оплаті;
(v) недієздатності
товариства;

усіх

засновників

(vi) якщо
всупереч
положенням
національного права з питань діяльності
товариств,
кількість
засновників
товариства менша за двох.
Окрім підстав для припинення діяльності
товариства, передбачених вище, не допускається
жодних інших підстав для визнання фіктивності
товариства, повного або часткового припинення
його діяльності або оголошення його недійсним.

Стаття 56. Утворення суб'єкта господарювання
1. Суб’єкт господарювання - господарська організація, яка
може бути утворена за рішенням власника (власників) майна або
уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально
передбачених законодавством, також за рішенням інших органів,
організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової
господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу,
перетворення діючої (діючих) господарської організації
(господарських організацій) з додержанням вимог законодавства.
2. Суб'єкти господарювання можуть утворюватися шляхом
примусового поділу (виділу) діючого суб'єкта господарювання за
розпорядженням антимонопольних органів відповідно до
антимонопольно-конкурентного законодавства України.
3. Створення суб'єктів господарювання здійснюється з
додержанням
вимог
антимонопольно-конкурентного
законодавства.
4. Суб'єкт господарювання може створюватися та діяти на
підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів
України, що після його прийняття учасниками стає установчим
документом.
5. Якщо суб'єкт господарювання створюється та діє на
підставі модельного статуту в рішенні про його створення, яке
підписується усіма засновниками, зазначаються відомості про
його найменування, мету і предмет господарської діяльності, а
також інформація про провадження діяльності на основі
модельного статуту.
Стаття 57. Установчі документи
1. Установчими документами суб'єкта господарювання є
рішення про його утворення або засновницький договір, а у
випадках, передбачених законом, статут (положення) суб'єкта
господарювання.
2. В установчих документах повинні бути зазначені
найменування суб'єкта господарювання, мета і предмет
господарської діяльності, склад і компетенція його органів
управління, порядок прийняття ними рішень, порядок
формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його
реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.
3. У засновницькому договорі засновники зобов'язуються

утворити суб'єкт господарювання, визначають порядок спільної
діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого
майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління
діяльністю суб'єкта господарювання та участі в ньому
засновників, порядок вибуття та входження нових засновників,
інші умови діяльності суб'єкта господарювання, які передбачені
законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації
відповідно до закону.
4. Статут суб'єкта господарювання повинен містити
відомості про його найменування, мету і предмет діяльності,
розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших фондів,
порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і
контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації
суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з
особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання,
передбачені законодавством. Статут може містити й інші
відомості, що не суперечать законодавству.
Положенням визначається господарська компетенція органів
державної влади, органів місцевого самоврядування чи інших
суб'єктів у випадках, визначених законом.
5. Статут (положення) затверджується власником майна
(засновником) суб'єкта господарювання чи його представниками,
органами або іншими суб'єктами відповідно до закону.
Стаття 58. Державна реєстрація суб'єкта господарювання
1. Суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як
юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку,
визначеному законом.
2. Відкриття суб'єктом господарювання філій (відділень),
представництв без створення юридичної особи не потребує їх
державної реєстрації.
Відомості
про
відокремлені
підрозділи
суб'єктів
господарювання залучаються до її реєстраційної справи та
включаються до Єдиного державного реєстру в порядку,
визначеному законом.
Стаття 59. Припинення суб'єкта господарювання
1. Припинення суб’єкта господарювання здійснюється відповідно
до закону.

Глава 7
ПІДПРИЄМСТВО
Стаття 62. Підприємство як організаційна форма
господарювання
1. Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання,
створений компетентним органом держ авної влади або органом
місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для
задоволення суспільних та особистих потреб шляхом
систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної,
торговельної, іншої господарської діяльності в порядку,
передбаченому цим Кодексом та іншими законами.
2. Підприємства можуть створюватись як для здійснення
підприємництва, так і для некомерційної господарської
діяльності.
3. Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на
основі статуту або модельного статуту. Підприємства незалежно
від форми власності, організаційно-правової форми, а також
установчих документів, на основі яких вони створені та діють,
мають рівні права та обов'язки.
4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене
майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може
мати печатки.
5. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних
осіб.
Стаття 63. Види та організаційні форми підприємств
1. Залежно від форм власності, передбачених законом, в
Україні можуть діяти підприємства таких видів:
приватне підприємство, що діє на основі приватної
власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної
особи);
підприємство, що діє на основі колективної власності
(підприємство колективної власності);
комунальне підприємство, що діє на основі комунальної
власності територіальної громади;
державне підприємство, що діє на основі державної
власності;
підприємство, засноване на змішаній формі власності (на
базі об'єднання майна різних форм власності);
спільне комунальне підприємство, що діє на договірних
засадах спільного фінансування (утримання) відповідними

територіальними громадами - суб’єктами співробітництва.
В Україні можуть діяти також інші види підприємств,
передбачені законом.
2. У разі якщо в статутному капіталі підприємства іноземна
інвестиція становить не менш як десять відсотків, воно визнається
підприємством з іноземними інвестиціями. Підприємство, в
статутному капіталі якого іноземна інвестиція становить сто
відсотків, вважається іноземним підприємством.
3. Залежно від способу утворення (заснування) та
формування статутного капіталу в Україні діють підприємства
унітарні та корпоративні.
4. Унітарне підприємство створюється одним засновником,
який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до
закону статутний капітал, не поділений на частки (паї),
затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через
керівника, який ним призначається, керує підприємством і
формує його трудовий колектив на засадах трудового найму,
вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства.
Унітарними є підприємства державні, комунальні, підприємства,
засновані на власності об'єднання громадян, релігійної організації
або на приватній власності засновника.
5. Корпоративне підприємство утворюється, як правило,
двома або більше засновниками за їх спільним рішенням
(договором), діє на основі об'єднання майна та/або
підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників),
їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав,
у тому числі через органи, що ними створюються, участі
засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків
підприємства. Корпоративними є кооперативні підприємства,
підприємства, що створюються у формі господарського
товариства, а також інші підприємства, в тому числі засновані на
приватній власності двох або більше осіб.
6. Особливості правового статусу унітарних і корпоративних
підприємств
встановлюються
цим
Кодексом,
іншими
законодавчими актами.
8. У випадках існування залежності від іншого підприємства,
передбачених статтею 126 цього Кодексу, підприємство
визнається дочірнім.
9. Для підприємств певного виду та організаційних форм
законами можуть встановлюватися особливості господарювання.
Стаття 64. Організаційна структура підприємства

1. Підприємство може складатися з виробничих структурних
підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро,
лабораторій тощо), а також функціональних структурних
підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб
тощо).
2. Функції, права та обов'язки структурних підрозділів
підприємства визначаються положеннями про них, які
затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства
або іншими установчими документами.
3. Підприємство самостійно визначає свою організаційну
структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.
4.
Підприємство
має
право
створювати
філії,
представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи,
погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів
підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування
в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені
підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі
положення
про
них,
затвердженого
підприємством.
Підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків
через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону.
5. Діяльність розташованих на території України
відокремлених підрозділів підприємств, що знаходяться за її
межами, регулюється цим Кодексом та іншими законами.
Стаття 65. Управління підприємством
1. Управління підприємством здійснюється відповідно до
його установчих документів на основі поєднання прав власника
щодо господарського використання свого майна і участі в
управлінні трудового колективу.
2. Власник здійснює свої права щодо управління
підприємством безпосередньо або через уповноважені ним
органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих
документів.
3. Для керівництва господарською діяльністю підприємства
власник (власники) або уповноважений ним орган призначає
(обирає) керівника підприємства.
4. У разі найму керівника підприємства з ним укладається
договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права,
обов'язки і відповідальність керівника, умови його матеріального
забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму

за погодженням сторін.
5. Керівник підприємства без доручення діє від імені
підприємства, представляє його інтереси в органах державної
влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у
відносинах з юридичними особами та громадянами, формує
адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності
підприємства в межах та порядку, визначених установчими
документами.
6. Керівника підприємства може бути звільнено з посади
достроково на підставах, передбачених договором (контрактом)
відповідно до закону.
7. На всіх підприємствах, які використовують найману
працю, між власником або уповноваженим ним органом і
трудовим колективом або уповноваженим ним органом повинен
укладатися колективний договір, яким регулюються виробничі,
трудові та соціальні відносини трудового колективу з
адміністрацією підприємства. Вимоги до змісту і порядок
укладення колективних договорів визначаються законодавством
про колективні договори.
8. Трудовий колектив підприємства становлять усі
громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на
основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм,
що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.
Повноваження трудового колективу щодо його участі в
управлінні підприємством встановлюються статутом або іншими
установчими документами відповідно до вимог цього Кодексу,
законодавства про окремі види підприємств, закону про трудові
колективи.
9. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються
діяльності підприємства, виробляються і приймаються його
органами управління за участі трудового колективу і
уповноважених ним органів.
10. Особливості управління підприємствами окремих видів
(організаційних форм підприємств) встановлюються цим
Кодексом та законами про такі підприємства.
Стаття 66. Майно підприємства
1. Майно підприємства становлять виробничі і невиробничі
фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в
самостійному балансі підприємства.
2. Джерелами формування майна підприємства є:

грошові та матеріальні внески засновників;
доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших
видів господарської діяльності;
доходи від цінних паперів;
кредити банків та інших кредиторів;
капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
майно, придбане в інших суб'єктів господарювання,
організацій та громадян у встановленому законодавством
порядку;
інші джерела, не заборонені законодавством України.
3. Цілісний майновий комплекс підприємства визнається
нерухомістю і може бути об'єктом купівлі-продажу та інших угод,
на умовах і в порядку, визначених цим Кодексом та законами,
прийнятими відповідно до нього.
4. Реалізація майнових прав підприємства здійснюється в
порядку, встановленому цим Кодексом, іншими законодавчими
актами України.
5. Володіння і користування природними ресурсами
підприємство здійснює в установленому законодавством порядку
за плату, а у випадках, передбачених законом, на пільгових
умовах.
6. Підприємство випускає, реалізує та придбаває цінні
папери відповідно до законодавства України.
7. Держава гарантує захист майнових прав підприємства.
Вилучення державою у підприємства майна, що ним
використовується, здійснюється лише у випадках і порядку,
передбачених законом.
Стаття 67. Господарські відносини підприємства з іншими
підприємствами, організаціями, громадянами
1. Відносини підприємства з іншими підприємствами,
організаціями, громадянами в усіх сферах господарської
діяльності здійснюються на основі договорів.
2. Підприємства вільні у виборі предмета договору,
визначенні
зобов'язань,
інших
умов
господарських
взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.
3. Підприємство має право реалізовувати самостійно всю
продукцію на території України і за її межами, якщо інше не
передбачено законом.
4. Державні підприємства, у тому числі господарські

товариства (крім банків), у статутному капіталі яких державі
належить 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв), здійснюють
залучення внутрішніх довгострокових (більше одного року) та
зовнішніх кредитів (позик), надають гарантії або є поручителями
за такими зобов'язаннями за погодженням з центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову
політику, здійснюють залучення внутрішніх короткострокових
(до одного року) кредитів (позик), надають гарантії або є
поручителями за такими зобов'язаннями - за погодженням з
органом виконавчої влади, який здійснює функції управління
державною власністю. Порядок таких погоджень встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 68. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну
діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності
України і регулюється законами України, іншими прийнятими
відповідно до них нормативно-правовими актами.
2. Порядок використання коштів підприємства в іноземній
валюті визначається цим Кодексом та іншими законами.
3. Підприємство, яке здійснює зовнішньоекономічну
діяльність, може відкривати за межами України свої
представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких
здійснюється за кошти підприємства.
Стаття 69. Соціальна діяльність підприємства
1. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я,
гарантії обов'язкового медичного страхування працівників
підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального
розвитку вирішуються трудовим колективом за участі власника
або уповноваженого ним органу відповідно до законодавства,
установчих документів підприємства, колективного договору.
2. Підприємство забезпечує підготовку кваліфікованих
робітників та спеціалістів, їх економічне і професійне навчання
як у власних навчальних закладах, так і в інших навчальних
закладах за відповідними угодами. Підприємство надає пільги
відповідно до закону своїм працівникам, які навчаються без
відриву від виробництва.

3. Пенсіонери та інваліди, які працювали до виходу на
пенсію на підприємстві, користуються нарівні з його
працівниками
наявними
можливостями
медичного
обслуговування, забезпечення житлом, путівками в оздоровчі та
профілактичні заклади, іншими соціальними послугами і
пільгами, що передбачені статутом підприємства.
4. Власник, органи управління підприємства зобов'язані
забезпечити для всіх працівників підприємства належні і безпечні
умови
праці.
Підприємство
несе
відповідальність
в
установленому законом порядку за шкоду, завдану здоров'ю та
працездатності його працівників.
5. Підприємство зобов'язане забезпечити сприятливі умови
праці жінок та неповнолітніх, забезпечувати їх роботою
переважно в денний час; жінок, які мають малолітніх дітей,
вагітних жінок переводити на легшу роботу з нешкідливими
умовами праці, надавати їм інші пільги, передбачені законом.
Підприємство із шкідливими умовами праці створює окремі
цехи, дільниці для надання жінкам, неповнолітнім та окремим
категоріям працюючих більш легкої роботи.
6. Підприємство самостійно встановлює для своїх
працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та
інші пільги, а також має право заохочувати працівників інших
підприємств, установ, організацій, які його обслуговують.
7. Підприємство має право забезпечувати додатковою
пенсією, незалежно від розмірів державної пенсії, працівника,
який став інвалідом на даному підприємстві внаслідок нещасного
випадку або професійного захворювання. У разі смерті
працівника підприємства при виконанні ним службових
обов'язків власник, підприємство добровільно чи за рішенням
суду забезпечують сім'ю працівника допомогою відповідно до
закону.
8. Підприємство з правом найму робочої сили забезпечує
визначену відповідно до закону кількість робочих місць для
працевлаштування неповнолітніх, інвалідів, інших категорій
громадян, які потребують соціального захисту. Відповідальність
підприємства за невиконання даної вимоги встановлюється
законом.
Стаття 70. Об'єднання підприємств
1. Підприємства мають право на добровільних засадах
об'єднувати свою господарську діяльність (виробничу,

комерційну та інші види діяльності) на умовах і в порядку,
встановлених цим Кодексом та іншими законами.
2. За рішенням Кабінету Міністрів України або органів, до
повноважень яких належить управління державними або
комунальними підприємствами, можуть утворюватися об'єднання
підприємств на умовах і в порядку, встановлених цим Кодексом
та іншими законами.
3. Види об'єднань підприємств, їх загальний статус, а також
основні вимоги щодо здійснення ними господарської діяльності
визначаються цим Кодексом, інші питання їх діяльності
регулюються законодавством України.
Стаття 71. Облік і звітність підприємства
1. Облік і звітність підприємства здійснюються відповідно
до вимог статті 19 цього Кодексу та інших нормативно-правових
актів.
2. Відомості, не передбачені законом, підприємство надає
органам державної влади, органам місцевого самоврядування,
іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній
основі або в порядку, передбаченому установчими документами
підприємства.
Стаття 72. Законодавство про підприємства
1. Підприємства в Україні здійснюють свою діяльність
відповідно до вимог статей 62-71 цього Кодексу, якщо інше щодо
підприємств окремих видів не передбачено цим Кодексом та
іншими законами, прийнятими відповідно до цього Кодексу.
2. Якщо чинним міжнародним договором України, згоду на
обов'язковість якого надано Верховною Радою України,
встановлено правила інші, ніж ті, які передбачені законодавством
про підприємства, то застосовуються правила міжнародного
договору.
Глава 8
ДЕРЖАВНІ ТА КОМУНАЛЬНІ УНІТАРНІ
ПІДПРИЄМСТВА
Глава 9
ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА

Стаття 79. Поняття господарського товариства
1. Господарськими товариствами визнаються підприємства
або інші суб'єкти господарювання, створені юридичними
особами та/або громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі
в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання
прибутку. У випадках, передбачених цим Кодексом, господарське
товариство може діяти у складі одного учасника.
2. Засновниками і учасниками товариства можуть бути
суб'єкти господарювання, інші учасники господарських відносин,
зазначені у статті 2 цього Кодексу, а також громадяни, які не є
суб'єктами господарювання. Обмеження щодо заснування та
участі в господарських товариствах суб'єктів господарювання або
інших осіб встановлюються цим Кодексом, іншими законами.
3. Господарські товариства є юридичними особами.
4. Суб'єкти господарювання - юридичні особи, які стали
засновниками або учасниками господарського товариства,
зберігають статус юридичної особи.
5. Господарські товариства можуть здійснювати будь-яку
підприємницьку діяльність, якщо інше не передбачено законом.
Господарське товариство, державна частка у статутному
капіталі якого перевищує 50 відсотків, його дочірні підприємства,
а також підприємства, господарські товариства, у статутному
капіталі яких 50 і більше відсотків належить господарському
товариству, державна частка у статутному капіталі якого
перевищує 50 відсотків, у разі здійснення ними закупівель та за
умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує
межі, визначені частиною першою статті 2 Закону України "Про
здійснення державних закупівель", оприлюднюють на вебпорталі Уповноваженого органу, визначеного Законом України
"Про здійснення державних закупівель", звіт про укладення
договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти
підприємств та інформацію про зміну його істотних умов не
пізніше ніж через сім днів з дня укладення договору про
закупівлю або внесення змін до нього. У звіті обов’язково
зазначаються: найменування, кількість товару та місце його
поставки, вид робіт і місце їх виконання або вид послуг і місце їх
надання, інформація про технічні та якісні характеристики
товарів, робіт і послуг, найменування і місцезнаходження
постачальника, виконавця робіт і надавача послуг, з яким
укладено договір, ціна за одиницю товару, робіт і послуг та сума,
визначена в договорі, дата укладення договору, строк поставки

товарів, виконання робіт і надання послуг тощо.
Стаття 80. Види господарських товариств
1. До господарських товариств належать: акціонерні
товариства, товариства з обмеженою відповідальністю,
товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства,
командитні товариства.
2. Акціонерним товариством є господарське товариство, яке
має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій
однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за
зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть
ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах
вартості належних їм акцій.
3. Товариством з обмеженою відповідальністю є
господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на
частки, розмір яких визначається установчими документами, і
несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм
майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої
вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства,
у межах своїх вкладів.
4. Товариством з додатковою відповідальністю є
господарське товариство, статутний капітал якого поділений на
частки визначених установчими документами розмірів і яке несе
відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном, а в
разі його недостатності учасники цього товариства несуть
додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими
документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з
учасників.
5. Повним товариством є господарське товариство, всі
учасники якого відповідно до укладеного між ними договору
здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і
несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов'язаннями
товариства усім своїм майном.
6. Командитним товариством є господарське товариство, в
якому один або декілька учасників здійснюють від імені
товариства підприємницьку діяльність і несуть за його
зобов'язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм
майном, на яке за законом може бути звернено стягнення (повні
учасники), а інші учасники присутні в діяльності товариства
лише своїми вкладами (вкладники).

7. Учасниками повного товариства, повними учасниками
командитного товариства можуть бути лише особи, зареєстровані
як суб'єкти підприємництва.
Стаття 82. Установчі документи господарського товариства
1. Установчим документом повного товариства і
командитного товариства є засновницький договір. Установчим
документом акціонерного товариства, товариства з обмеженою
відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю є
статут.
2. Установчі документи господарського товариства повинні
містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його
діяльності, склад засновників та учасників, склад і компетенцію
органів товариства та порядок прийняття ними рішень,
включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або
кваліфікована більшість голосів, інші відомості, передбачені
статтею 57 цього Кодексу.
3. Статут акціонерного товариства, крім зазначених у частині
другій цієї статті відомостей, повинен містити також відомості
про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість,
співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються
засновниками, наслідки невиконання зобов'язань по викупу
акцій.
4. Статут товариства з обмеженою відповідальністю, крім
відомостей, зазначених у частині другій цієї статті, повинен
містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір,
склад та порядок внесення ними вкладів.
Статутом може бути встановлено порядок визначення
розміру часток учасників залежно від зміни вартості майна,
внесеного як вклад, та додаткових внесків учасників.
5. Засновницький договір повного товариства і
командитного товариства, крім відомостей, зазначених у частині
другій цієї статті, повинні визначати розмір частки кожного з
учасників, форму їх участі у справах товариства, розмір, склад і
порядок внесення ними вкладів. Стосовно вкладників
командитного товариства в засновницькому договорі вказуються
тільки сукупний розмір їх часток у майні товариства та розмір,
склад і порядок внесення ними вкладів.
6. Найменування господарського товариства повинно
містити зазначення виду товариства, для повних товариств і

командитних товариств - прізвища (найменування) учасників
товариства, які несуть додаткову відповідальність за
зобов'язаннями товариства усім своїм майном, а також інші
необхідні відомості. Найменування господарського товариства не
може вказувати на належність товариства до органів державної
влади чи органів місцевого самоврядування.
7. До установчих документів можуть бути включені також
відомості щодо інших умов діяльності господарського
товариства, які не суперечать закону. Якщо в установчих
документах не вказано строк діяльності господарського
товариства, воно вважається створеним на невизначений строк.
8. Установчі документи господарського товариства у
передбачених
законом
випадках
погоджуються
з
Антимонопольним комітетом України.
9. Порушення встановлених цією статтею вимог щодо
змісту установчих документів господарського товариства є
підставою для відмови у його державній реєстрації.
10. Господарське товариство може створюватися та діяти на
підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом.
Якщо господарське товариство створюється та діє на
підставі модельного статуту в рішенні про його створення, яке
підписується усіма засновниками, зазначаються відомості про вид
товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі
діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного
(складеного) капіталу, розмір часток кожного з учасників,
порядок внесення ними вкладів, а також інформація про
провадження діяльності на основі модельного статуту.
Стаття 83. Державна реєстрація господарського товариства
1. Державна реєстрація господарського
здійснюється відповідно до закону.

товариства

2. Особливості реєстрації господарських товариств, які
здійснюють банківську і страхову діяльність, а також професійну
діяльність на ринку цінних паперів, визначаються цим Кодексом
та відповідними законами.
3. Господарське товариство набуває статусу юридичної
особи з дня його державної реєстрації.
4. Зміни, які сталися в установчих документах
господарського товариства і які вносяться до державного реєстру,
підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що

встановлені для державної реєстрації товариства.
Стаття 84. Наслідки укладення угод до реєстрації господарського
товариства
1. Господарське товариство може відкривати рахунки у
банках, а також укладати договори та інші угоди лише після його
державної реєстрації. Угоди, укладені засновниками товариства
до дня його реєстрації, визнаються такими, що укладені з
товариством, тільки за умови їх подальшого схвалення
товариством в порядку, визначеному законом та установчими
документами.
2. Угоди, укладені засновниками до дня реєстрації
товариства і в подальшому не схвалені товариством, тягнуть за
собою правові наслідки лише для осіб, які уклали ці угоди.
Стаття 85. Власність господарського товариства
1. Господарське товариство є власником:
майна, переданого йому у власність засновниками і
учасниками як внески;
продукції, виробленої в результаті господарської діяльності
товариства;
доходів, одержаних від господарської діяльності товариства;
іншого майна, набутого товариством на підставах, не
заборонених законом
Стаття 86. Вклади учасників та засновників господарського
товариства
1. Вкладами учасників та засновників господарського
товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші
матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею,
водою та іншими природними ресурсами, будинками,
спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові
права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в
іноземній валюті.
2. Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника та
засновника у статутному капіталі товариства. Порядок оцінки
вкладів визначається в установчих документах господарського

товариства, якщо інше не передбачено законом.
3. Забороняється використовувати для формування
статутного (складеного) капіталу товариства бюджетні кошти,
кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно
державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону
(рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає
приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні
бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.
Фінансовий стан засновників - юридичних осіб щодо їх
спроможності здійснити відповідні внески до статутного капіталу
господарського товариства у випадках, передбачених законом,
має бути перевірений незалежним аудитором (аудиторською
організацією) у встановленому порядку, а майновий стан
засновників - громадян має бути підтверджений довідкою органу
доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і
доходи (податкову декларацію).
Стаття 87. Статутний капітал та фонди господарського
товариства
1. Сума вкладів засновників та учасників господарського
товариства становить статутний капітал товариства.
2. Товариство має право змінювати (збільшувати або
зменшувати)
розмір
статутного
капіталу
в
порядку,
встановленому цим Кодексом та законом, прийнятим відповідно
до нього.
3. Рішення товариства про зміни розміру статутного капіталу
набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.
4. У господарському товаристві створюються резервний
(страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими
документами, але не менш як п'ятнадцять відсотків статутного
капіталу, а також інші фонди, передбачені законодавством
України або установчими документами товариства. Розмір
щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду
передбачається установчими документами, але не може бути
меншим п'яти відсотків суми прибутку товариства.
5. Прибуток господарського товариства утворюється з
надходжень від його господарської діяльності після покриття
матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату
праці. З економічного прибутку товариства сплачуються
передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також

відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний
після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні
товариства, яке визначає напрями його використання відповідно
до установчих документів товариства.
Стаття 88.
товариства

Права

і

обов'язки

учасників господарського

1. Учасники господарського товариства мають право:
брати участь в управлінні справами товариства в порядку,
визначеному в установчих документах, за винятком випадків,
передбачених цим Кодексом та іншими законами;
брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати
його частку (дивіденди);
одержувати інформацію про товариство. На вимогу
учасника товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення
річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність
товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи зборів
органів управління товариства тощо;
вийти в передбаченому установчими документами порядку
зі складу товариства.
2. Учасники товариства мають також інші права,
передбачені цим Кодексом, іншими законами та установчими
документами товариства.
3. Учасники господарського товариства зобов'язані:
додержуватися вимог установчих документів товариства,
виконувати рішення його органів управління;
вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та
коштами (засобами), що передбачені установчими документами,
відповідно до цього Кодексу та закону про господарські
товариства;
нести інші обов'язки, передбачені цим Кодексом, іншими
законами та установчими документами товариства.
Стаття 89. Управління господарським товариством
1. Управління діяльністю господарського товариства
здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок
обрання (призначення) яких визначається залежно від виду
товариства, а у визначених законом випадках - учасники

товариства.
2. Посадовими особами товариства визнаються голова та
члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії (ревізор), а у
разі створення ради товариства (спостережної ради) - голова і
члени цієї ради. Обмеження щодо поєднання однією особою
зазначених посад встановлюються законом.
3. Посадовими особами господарського товариства не
можуть бути особи, службову або іншу діяльність яких
визнано Конституцією України та законом несумісною з
перебуванням на цих посадах, а також особи, яким перебування
на відповідних посадах заборонено рішенням суду.
4. Посадові особи відповідають за шкоду, заподіяну ними
господарському товариству, в межах і порядку, передбачених
законом.
5. Господарське товариство, у статутному капіталі якого
більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі,
зобов'язане на кожний наступний рік складати і виконувати
річний фінансовий план відповідно до статті 75 цього Кодексу.
Стаття 90. Облік і звітність господарського товариства
1. Облік і звітність господарських товариств здійснюються
відповідно до вимог статті 19 цього Кодексу та інших
нормативно-правових актів.
2.
Перевірки
фінансової
діяльності
товариства
здійснюються органами доходів і зборів, іншими органами
державної влади у межах визначених законом повноважень,
ревізійною комісією (ревізором) господарського товариства
та/або аудиторами.
3. Достовірність та повнота річного балансу і звітності
господарського товариства у випадках, визначених законом,
повинні
бути
підтверджені
аудитором
(аудиторською
організацією).
Стаття 91. Припинення господарського товариства
1. Припинення господарського товариства відбувається
шляхом його ліквідації або реорганізації відповідно до статті
59 цього Кодексу.
2. Ліквідація господарського товариства провадиться
ліквідаційною комісією, призначеною його вищим органом, а у

разі припинення товариства за рішенням суду - ліквідаційною
комісією, сформованою відповідно до рішення суду.
3. З дня утворення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження по управлінню справами господарського
товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її
утворення публікує інформацію про ліквідацію господарського
товариства і здійснює інші дії відповідно до вимог статей 5861 цього Кодексу та інших законів.
4. Розрахунки з кредиторами у разі ліквідації господарського
товариства здійснюються відповідно до статті 61 цього Кодексу з
урахуванням таких особливостей:
кошти, що належать господарському товариству, у тому
числі від продажу його майна у разі ліквідації, після розрахунків
по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, виконання
зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій,
випущених
товариством,
та
іншими
кредиторами
розподіляються між учасниками товариства в порядку і на умовах,
передбачених цим Кодексом, законом про господарські
товариства та установчими документами товариства, у
шестимісячний строк після опублікування інформації про його
ліквідацію;
майно, передане товариству його засновниками або
учасниками у користування, повертається у натуральній формі
без винагороди. У разі виникнення спорів щодо виплати
заборгованості товариства його кошти не підлягають розподілу
між учасниками товариства до вирішення цього спору або до
одержання кредиторами відповідних гарантій погашення
заборгованості.
5. Ліквідація господарського товариства вважається
завершеною, а товариство таким, що припинилося, з дня
внесення запису про його ліквідацію до державного реєстру.
Стаття 92. Законодавство про господарські товариства
1. Порядок створення та порядок діяльності окремих видів
господарських товариств регулюються цим Кодексом, Цивільним
кодексом України та іншими законами.

Законодавство України
Закон України «Про господарські товариства»
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Господарські товариства
Господарським
товариством
є юридична особа,
статутний (складений) капітал якої поділений на частки
між учасниками.
Господарськими
товариствами
цим
Законом
визнаються підприємства, установи, організації, створені
на засадах угоди юридичними особами і громадянами
шляхом
об'єднання
їх
майна
та
підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.
До господарських товариств належать:
акціонерні
товариства, товариства з обмеженою відповідальністю,
товариства
з
додатковою
відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.
Товариства
можуть
займатися
підприємницькою діяльністю, яка не
законодавству України.

будь-якою
суперечить

Господарські товариства можуть набувати майнових та
особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання,
виступати
в
суді
та
третейському суді від свого імені.
Придбання господарським товариством часток (акцій),
активів інших
господарських
товариств
має
здійснюватися з дотриманням вимог законодавства про
захист економічної конкуренції.
Стаття 2. Найменування товариства

Відповідне законодавство ЄС

н/з

Коментарі/доповнення/пропозиції

Найменування товариства повинно містити відомості про н/з
його організаційно-правову форму (вид товариства), назву, а
також інші відомості, передбачені законом.
Найменування товариства міститься в установчих н/з
документах товариства.
Найменування товариства не може вказувати на належність н/з
товариства до відповідних міністерств, відомств і
громадських організацій. Місцезнаходження (розташування)
товариства повинно бути на Україні.

Стаття 3. Засновники та учасники товариства
Засновниками та учасниками товариства можуть бути
підприємства, установи, організації, а також громадяни, крім
випадків, передбачених законодавчими актами України.
Підприємства, установи та організації, які стали
учасниками товариства, не ліквідуються як юридичні особи.
Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні
юридичні особи, а також міжнародні організації можуть
бути засновниками та учасниками господарських товариств
нарівні з громадянами та юридичними особами України,
крім випадків, встановлених законодавчими актами України.
Господарське товариство, крім повного і
командитного товариств, може бути створене однією
особою, яка стає його єдиним учасником.
Директива 2009/102/ЄС
Стаття 4. Установчі документи товариства
Акціонерне товариство, товариство з обмеженою і н/з
товариство з додатковою відповідальністю створюються і
діють на підставі статуту, повне і командитне товариство засновницького договору. Установчі документи товариства
у випадках, передбачених чинним законодавством,
погоджуються з Антимонопольним комітетом України.
Установчі документи повинні містити відомості про вид
товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників
та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та

Можлива неузгодженість зі ст. 25
Закону України “Про міжнародне
приватне право» від 23.06.2005 №
2709-IV, яка закріплює доктрину
інкорпорації.
Див. також ст. 93 ЦК

Див. також ч. 2 ст. 141 ЦК

порядок утворення статутного (складеного) капіталу,
порядок розподілу прибутків та збитків, склад та
компетенцію органів товариства та порядок прийняття
ними рішень, включаючи перелік питань, по яких
необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок
внесення змін до установчих документів та порядок
ліквідації і реорганізації товариства.
Установчі документи повинні також містити відомості,
передбачені статтями 37, 51, 65, 67 і 76 цього Закону.
Відсутність зазначених відомостей в установчих
документах є підставою для відмови у державній реєстрації
товариства.
До установчих документів можуть бути включені інші
умови, що не суперечать законодавству України.
Господарське товариство може створюватися та діяти на
підставі модельного статуту в порядку, визначеному
законом.
Якщо господарське товариство створюється та діє на
підставі модельного статуту, в рішенні про його створення,
яке підписується усіма засновниками, зазначаються
відомості про вид товариства, його найменування,
місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад
засновників та учасників, розмір статутного (складеного)
капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок
внесення ними вкладів, а також інформація про
провадження діяльності на основі модельного статуту.
Стаття 5. Строк діяльності товариства
Якщо в установчих документах товариства не вказано строк
його діяльності, товариство визнається створеним на
невизначений строк.

н/з

Стаття 6. Державна реєстрація товариства
Товариство набуває прав юридичної особи з дня його н/з
державної реєстрації.
Державна реєстрація товариств проводиться у порядку,
встановленому законом для державної реєстрації

Див. Закон України № 755-IV від 15
травня 2003 р. “Про державну
реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців”

юридичних осіб.
Товариства, що займаються банківською діяльністю,
реєструються Національним банком України в порядку,
визначеному законодавством України про банки і
банківську діяльність.
Стаття 7. Державна
документах товариства

реєстрація

змін

в

установчих

Директива 2009/101/ ЄС
ст. 2 Держави-члени вживають заходів, що
вимагаються для забезпечення обов’язкового
розкриття товариствами принаймні таких
документів та відомостей:
(a)
установчі документи та статути, якщо
Товариство зобов'язане протягом трьох робочих днів з вони містяться у різних документах;
дати прийняття рішення про внесення змін до установчих (b)
будь-які зміни до документів, зазначених
документів повідомити орган, що провів реєстрацію, для у пункті (а), включаючи будь-яке подовження
внесення необхідних змін до державного реєстру.
строку діяльності товариства;
(c)
після внесення кожної зміни до
установчих документів або до статутів, повний
текст документа або статуту зі змінами на
поточний момент;
[...]
Зміни, які сталися в установчих документах товариства і які
вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців, підлягають державній
реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для
державної реєстрації товариства.

Стаття 8. Наслідки по угодах, укладених до реєстрації
товариства
Товариство може відкривати поточні та вкладні (депозитні)
рахунки у банках, а також укладати договори та інші угоди
тільки після його реєстрації. Угоди, укладені від імені
товариства до моменту реєстрації, визнаються такими, що
укладені з товариством, тільки за умови їх подальшого
схвалення товариством.
Угоди, укладені засновниками до моменту реєстрації
товариства і надалі не схвалені товариством, тягнуть за
собою правові наслідки лише для засновників.

Директива 2009/101/ ЄС
Ст. 8 Якщо у процесі створення до отримання
статусу юридичної особи, було вчинено
правочини від імені товариства, і товариство не
визнає зобов'язань, що витікають з таких
правочинів, то особи, які вчинили такі
правочини, несуть необмежену солідарну
відповідальність, якщо інше не передбачене
домовленістю.

Обмеження на юридичні дії до
реєстрації є економічно сумнівним і
порушує ідею Директиви, яка неявно
дозволяє дореєстраційну діяльність
компанії.

Стаття 9. Дочірні підприємства, філії та представництва
товариств
Товариство має право створювати на території України та н/з
за її межами філії та представництва, а також дочірні
підприємства відповідно до чинного законодавства України.
Стаття 10. Права учасників товариства
Учасники
товариства
мають
право: н/з
а) брати участь в управлінні справами товариства в
порядку, визначеному в установчих документах, за винятком
випадків,
передбачених
цим
Законом;
б) брати участь у розподілі прибутку товариства та
одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання
частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з
учасників мають особи, які є учасниками товариства на
початок строку виплати дивідендів;
в) вийти в установленому порядку з товариства;
г) одержувати інформацію про діяльність товариства. На
вимогу учасника товариство зобов'язане надавати йому для
ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його
діяльність,
протоколи
зборів;
д) здійснити відчуження часток у статутному
(складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що
засвідчують участь у товаристві, в порядку, встановленому
законом.
Учасники можуть мати також інші права, передбачені
законодавством і установчими документами товариства.
Стаття 11. Обов'язки учасників товариства
Учасники
товариства

зобов'язані: н/з

а) додержувати установчих документів товариства і
виконувати рішення загальних зборів та інших органів

управління

товариства;

б) виконувати свої зобов'язання перед товариством, в
тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити
вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами,
передбаченими
установчими
документами;
в) не розголошувати комерційну таємницю та
конфіденційну інформацію про діяльність товариства;
г) нести інші обов'язки, якщо це передбачено цим
Законом, іншим законодавством України та установчими
документами.
Стаття 11-1. Законодавство про господарські товариства
Законодавство про господарські товариства ґрунтується на
нормах, установлених Конституцією України, і складається
із Цивільного кодексу України, Господарського кодексу
України, цього Закону, інших нормативно-правових актів,
прийнятих відповідно до цих законодавчих актів.
Стаття 12. Власність на майно товариства
Товариство
є

н/з

власником: н/з

майна, переданого йому учасниками у власність як вклад
до статутного (складеного) капіталу;
продукції, виробленої товариством в результаті
господарської діяльності;
одержаних доходів;
іншого майна, набутого на підставах, не заборонених
законом.
Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є
власністю товариства або передане йому в користування,
несе товариство, якщо інше не передбачено установчими
документами.
Стаття 13. Вклади учасників та засновників товариства

Вичерпний перелік є непотрібним і
недоцільним – див., наприклад, Закон
Про акціонерні товариства 2008 року,
який не перерахований в ст. 11-1.

Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського
товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або
майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову
оцінку, якщо інше не встановлено законом.

н/з

Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства
здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках,
встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній
перевірці.
Забороняється
використовувати
для
формування
статутного (складеного) капіталу господарського товариства
бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу,
векселі, майно державних (комунальних) підприємств, яке
відповідно до закону (рішення органу місцевого
самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що
перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ,
якщо інше не передбачено законом.
Фінансовий стан засновників (крім фізичних осіб)
відкритих акціонерних товариств щодо їх спроможності
здійснити відповідні внески до статутного (складеного)
капіталу
повинен
бути
перевірений
аудитором
(аудиторською фірмою).
Стаття 14. Фонди товариства
У товаристві створюється резервний (страховий) фонд у н/з
розмірі, встановленому установчими документами, але не
менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу, а також
інші фонди, передбачені законодавством України або
установчими
документами
товариства.
Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового)
фонду передбачається установчими документами, але не
може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку.
Стаття 15. Прибуток товариства

До АТ застосовується ст. 10
Директиви 2012/30/ЄС (“Директива
про Капітал”), якщо акціонери
вносять негрошові вклади.

Прибуток товариства утворюється з надходжень від
господарської діяльності після покриття матеріальних та
прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З
балансового прибутку товариства сплачуються проценти по
кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться
передбачені законодавством України податки та інші
платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після
зазначених розрахунків та сплати дивідендів, залишається у
повному розпорядженні товариства, яке відповідно до
установчих
документів
визначає
напрями
його
використання.
Стаття 16. Зміни статутного (складеного) капіталу
Товариство має право змінювати (збільшувати або
зменшувати) розмір статутного (складеного) капіталу.
Збільшення статутного (складеного) капіталу може бути
здійснено лише після внесення повністю всіма учасниками
своїх вкладів (оплати акцій), крім випадків, передбачених
цим Законом.
Зменшення статутного (складеного) капіталу при
наявності
заперечень
кредиторів
товариства
не
допускається.
Рішення про зміну розміру статутного (складеного)
капіталу товариства набирає чинності з дня внесення таких
змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців.
Стаття 17. Перевірки фінансової діяльності товариства
Перевірки фінансової діяльності товариства здійснюються
державними податковими інспекціями, іншими державними
органами у межах їх компетенції, ревізійними органами
товариства та аудиторськими організаціями.
Перевірки не повинні порушувати нормального режиму

н/з

До АТ має застосування ст. 17
Директиви 2012/30/ЄС

роботи товариства.
Стаття 18. Облік та звітність товариства
овариство веде бухгалтерський облік, складає і подає
статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку,
встановленому законодавством.
Достовірність та повнота річної фінансової звітності
товариства повинні бути підтверджені аудитором
(аудиторською фірмою). Обов'язкова аудиторська перевірка
річної фінансової звітності товариств з річним
господарським оборотом менш як двісті п'ятдесят
неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на три
роки.
Стаття 19. Припинення товариства
Припинення товариства здійснюється в порядку,
встановленому законом.
Стаття 21. Черговість задоволення вимог кредиторів
У разі припинення платоспроможного товариства вимоги
його кредиторів задовольняються у порядку черговості,
встановленої
Цивільним
кодексом
України.
У разі визнання товариства банкрутом, вимоги його
кредиторів задовольняються у порядку черговості,
встановленої Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом"
Стаття 23. Органи управління товариством та їх посадові
особи
Управління товариством здійснюють його органи, склад і
порядок обрання (призначення) яких здійснюється
відповідно до виду товариства.
Посадовими особами органів управління товариства
визнаються голова та члени виконавчого органу, голова

ревізійної комісії, а у товариствах, де створена наглядова
рада товариства, - голова та члени наглядової ради
товариства.
Посадовими особами органів управління товариства не
можуть бути народні депутати України, члени Кабінету
Міністрів України, керівники центральних та інших органів
виконавчої влади, військовослужбовці, нотаріуси, депутати
місцевих рад, які працюють у цих радах на постійній основі,
посадові особи органів прокуратури, суду, державної
безпеки, внутрішніх справ, а також посадові особи органів
державної влади та місцевого самоврядування, крім випадків,
коли державні службовці здійснюють функції з управління
акціями (частками, паями), що належать державі, та
представляють інтереси держави в наглядовій раді
товариства або ревізійній комісії товариства. Особи, яким
суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть
бути посадовими особами тих товариств, які здійснюють
цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість
за крадіжки, одержання неправомірної вигоди та інші
корисливі злочини, не можуть займати у товариствах керівні
посади і посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю.
Посадові особи відповідають за заподіяну ними товариству
шкоду відповідно до чинного законодавства України.
Посадові особи повинні зберігати комерційну таємницю
та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення
відповідальність, передбачену чинним законодавством
України та установчими документами товариства.
Стаття 24 Поняття акціонерного товариства
Акціонерним визнається товариство, яке має статутний
(складений) капітал, поділений на визначену кількість акцій
рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за
зобов'язаннями
тільки
майном
товариства.

Акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства
тільки
в
межах
належних
їм
акцій.
У випадках, передбачених статутом, акціонери, які не
повністю оплатили акції, несуть відповідальність за
зобов'язаннями товариства також у межах несплаченої суми.
Загальна номінальна вартість випущених акцій становить
статутний (складений) капітал акціонерного товариства,
який не може бути менше суми, еквівалентної 1250
мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки
мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення
акціонерного товариства.
Стаття 25. Види акціонерних товариств
До акціонерних товариств належать: відкрите акціонерне
товариство, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом
відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах; закрите
акціонерне товариство, акції якого розподіляються між
засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом
підписки, купуватися та продаватися на біржі.
Закрите
акціонерне
товариство
може
бути
реорганізовано у відкрите шляхом реєстрації його акцій у
порядку, передбаченому законодавством про цінні папери і
фондову біржу, і внесенням змін до статуту товариства.
Стаття 26. Засновники акціонерного товариства
Засновниками акціонерного товариства можуть бути
юридичні
особи
та
громадяни.
Засновники акціонерного товариства укладають між
собою договір, що визначає порядок здійснення ними
спільної діяльності по створенню акціонерного товариства,
відповідальність перед особами, що підписалися на акції, і
третіми
особами.
Засновники

несуть

солідарну

відповідальність

за

зобов'язаннями, що виникли до реєстрації акціонерного
товариства.
Для створення акціонерного товариства засновники
повинні зробити повідомлення про намір створити
акціонерне товариство, здійснити підписку на акції,
провести установчі збори і державну реєстрацію
акціонерного товариства.
Стаття 27. Випуск акціонерним товариством цінних
паперів
Акціонерне товариство має право випускати цінні папери
відповідно до вимог, встановлених Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку. У разі додаткового
випуску акцій без реєстрації попереднього випуску акцій усі
договори купівлі-продажу акцій додаткового випуску
вважаються недійсними з наслідками, передбаченими
частиною
п'ятою
статті
30
цього
Закону.
Не пізніше ніж через шість місяців після реєстрації
випуску акцій акціонерне товариство зобов'язано видати
акціонерам
акції
(сертифікати
акцій).
Закрите акціонерне товариство має право випускати
лише іменні акції.
Стаття 28. Придбання акцій
Акції купуються учасниками при створенні акціонерного
товариства на підставі договору з його засновниками, а при
додатковому випуску акцій у зв'язку із збільшенням
статутного (складеного) капіталу - з товариством.
Акція може бути придбана також на підставі договору з її
власником або держателем за ціною, що визначається
сторонами, або за ціною, що склалася на фондовому ринку,
а також у порядку спадкоємства громадян чи
правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав,
передбачених законодавством.

Перехід та реалізація права власності на акції здійснюються
відповідно до законодавства України.
Стаття 29. Розповсюдження акцій
При створенні акціонерного товариства акції можуть бути
розповсюджені шляхом відкритої підписки на них (у
відкритих акціонерних товариствах) або розподілу всіх
акцій між засновниками (у закритих акціонерних
товариствах).
Стаття 30. Відкрита підписка на акції
Відкрита підписка на акції при створенні акціонерного
товариства організується засновниками. Засновники в будьякому випадку зобов'язані бути держателями акцій на суму
не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу і
строком
не
менше
двох
років.
Засновники відкритого акціонерного товариства
(емітенти) зобов'язані опублікувати відповідно до вимог
чинного законодавства інформацію про випуск акцій, зміст
та порядок реєстрації якої встановлюються Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Строк відкритої підписки на акції не може перевищувати
шести місяців.
Особи, які бажають придбати акції, повинні внести на
рахунок засновників не менше 10 відсотків вартості акцій,
на які вони підписалися, після чого засновники видають їм
письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості
акцій.
Після закінчення вказаного у повідомленні строку
підписка припиняється. Якщо до того часу не вдалося
покрити підпискою 60 відсотків акцій, акціонерне
товариство вважається незаснованим. Особам, які
підписалися на акції, повертаються внесені ними суми або
інше майно не пізніш як через 30 днів. За невиконання

цього
зобов'язання
відповідальність.

засновники

несуть

солідарну

У разі, якщо підписка на акції перевищує розмір
статутного (складеного) капіталу, засновники можуть
відхиляти зайву підписку, якщо це передбачено умовами
випуску. Відмова у підписці проводиться згідно з переліком
передплатників з кінця переліку. У разі, якщо засновники не
відхиляють зайву підписку, рішення про прийняття чи
відмову зайвої підписки приймають установчі збори. При
відмові засновниками або установчими зборами зайвої
підписки внесені суми повертаються у порядку,
передбаченому частиною четвертою цієї статті.
До дня скликання установчих зборів особи, які
підписалися на акції, повинні внести з урахуванням
попереднього внеску не менше 30 відсотків номінальної
вартості акцій. На підтвердження внеску засновники
видають
тимчасові
свідоцтва.
Стаття 31. Розподіл всіх
акціонерного товариства

акцій

між

засновниками

У випадках, коли всі акції акціонерного товариства
розподіляються між засновниками, вони повинні внести до
дня скликання установчих зборів не менше 50 відсотків
номінальної вартості акцій.
Стаття 32. Придбання акціонерним товариством власних
акцій
Акціонерне товариство має право викупити у акціонера
оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що перевищують
статутний (складений) капітал, для їх наступного
перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або
анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або
анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього
періоду розподіл прибутку, а також голосування і

визначення кворуму на загальних зборах акціонерів
провадиться без урахування придбаних акціонерним
товариством власних акцій.
Стаття 33. Оплата акцій
кціонер у строки, встановлені установчими зборами, але не
пізніше року після реєстрації акціонерного товариства,
зобов'язаний оплатити повну вартість акцій.
У разі несплати у встановлений строк акціонер, якщо
інше не передбачено статутом товариства, сплачує за час
прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого
платежу.
При несплаті протягом 3 місяців після встановленого
строку платежу акціонерне товариство має право
реалізувати ці акції в порядку, встановленому статутом
товариства.
Стаття 34. Заборона випуску акцій для покриття збитків
Акціонерному товариству забороняється випуск акцій для
покриття збитків, пов'язаних з його господарською
діяльністю.
Стаття 35. Установчі збори акціонерного товариства
Установчі збори акціонерного товариства скликаються у
строк, зазначений у повідомленні, але не пізніше двох
місяців з моменту завершення підписки на акції.
В разі пропущення вказаного строку особа, яка
підписалася на акції, має право вимагати повернення
сплаченої нею частки вартості акцій.
Установчі збори акціонерного товариства визнаються
правомочними, якщо в них беруть участь особи, які
підписалися більш як на 60 відсотків акцій, на які проведено
підписку.
Якщо через відсутність кворуму установчі збори не
відбулися, протягом двох тижнів скликаються повторні
установчі збори. Якщо і при повторному скликанні

установчих зборів не буде забезпечено кворуму, акціонерне
товариство вважається таким, що не відбулося.
Голосування на установчих зборах проводиться за
принципом: одна акція - один голос.
Рішення про створення акціонерного товариства, його
дочірніх підприємств, філій та представництв, про обрання
наглядової ради акціонерного товариства, виконавчих і
контролюючих органів акціонерного товариства та про
надання пільг засновникам за рахунок акціонерного
товариства повинні бути прийняті більшістю у 3/4 голосів
присутніх на установчих зборах осіб, які підписалися на
акції, а інші питання - простою більшістю голосів.
Стаття 36. Повноваження установчих зборів акціонерного
товариства
Установчі збори акціонерного товариства вирішують такі
питання:
а) приймають рішення про створення акціонерного
товариства і затверджують його статут;
б) приймають або відхиляють пропозицію про підписку
на акції, що перевищує кількість акцій, на які було
оголошено підписку (у разі прийняття рішення про
підписку, що перевищує розмір, на який було оголошено
підписку, відповідно збільшується передбачений статутний
(складений) капітал);
в) зменшують розмір статутного (складеного) капіталу у
випадках, коли у встановлений строк підпискою на акції
покрита не вся необхідна сума, вказана у повідомленні;
г) обирають наглядову раду акціонерного товариства,
виконавчий та контролюючий орган акціонерного
товариства;
д) вирішують питання про схвалення угод, укладених
засновниками до створення акціонерного товариства;
е) визначають пільги, що надаються засновникам;
є) затверджують оцінку вкладів, внесених у натуральній

формі;
ж) інші питання відповідно до установчих документів.
Стаття 37. Зміст статуту акціонерного товариства
Статут акціонерного товариства, крім відомостей, вказаних у
статті 4 цього Закону, повинен містити відомості про види
акцій, що випускаються, їх номінальну вартість,
співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що
купуються засновниками, наслідки невиконання зобов'язань
по викупу акцій, строк та порядок виплати частки прибутку
(дивідендів) один раз на рік за підсумками календарного
року.
Стаття 38. Порядок збільшення розміру статутного
(складеного) капіталу акціонерного товариства
Акціонерне товариство має право за рішенням загальних
зборів акціонерів збільшувати статутний (складений)
капітал, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені
за вартістю не нижче номінальної.
Збільшення
статутного
(складеного)
капіталу
здійснюється в порядку, встановленому Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом
випуску нових акцій або збільшення номінальної вартості
акцій.
Підписка на додатково випущені акції провадиться у
порядку, передбаченому статтею 30 цього Закону.
Акціонери користуються переважним правом на придбання
додатково випущених акцій. У голосуванні про
затвердження результатів підписки на додатково випущені
акції беруть участь особи, які підписалися на ці акції.
Зміни статуту, пов'язані із збільшенням статутного
(складеного) капіталу, повинні бути зареєстровані органом,
що зареєстрував статут акціонерного товариства, після
реалізації додатково випущених акцій.
Статутами банківських та страхових установ, які є
акціонерними товариствами, може бути передбачено

інший, ніж вказаний у цій статті, порядок збільшення
статутного (складеного) капіталу.
Стаття 39. Порядок зменшення розміру статутного
(складеного)капіталу акціонерного товариства
Рішення про зменшення статутного (складеного) капіталу
акціонерного товариства приймається у тому ж порядку, що
і про збільшення його статутного (складеного) капіталу.
Зменшення
статутного
(складеного)
капіталу
здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості
акцій або зменшення кількості акцій шляхом викупу
частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.
Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства
допускається після повідомлення про це всіх його
кредиторів у порядку, встановленому законом. При цьому
кредитори товариства мають право вимагати дострокового
припинення або виконання товариством відповідних
зобов'язань та відшкодування збитків.
Рішенням акціонерного товариства про зменшення
розміру статутного (складеного) капіталу акції, не подані для
анулювання, визнаються недійсними, але не раніш як через
шість місяців після доведення до відома про це всіх
акціонерів передбаченим статутом способом.
Акціонерне товариство відшкодовує власнику акцій
збитки, пов'язані із змінами статутного (складеного)
капіталу. Спори щодо відшкодування цих збитків
вирішуються судом.
Якщо після закінчення другого та кожного наступного
фінансового року вартість чистих активів акціонерного
товариства виявиться меншою від статутного капіталу,
товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого
статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до
статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих
активів товариства стає меншою від мінімального розміру
статутного капіталу, встановленого законом, товариство
підлягає ліквідації.

Стаття 40. Повідомлення про загальні збори з питання змін
статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства
У повідомленні про наступне скликання загальних зборів
для вирішення питання про зміни статутного (складеного)
капіталу акціонерного товариства повинні міститися:
а) мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або
зменшення статутного (складеного) капіталу;
б) проект змін до статуту акціонерного товариства,
пов'язаних із збільшенням або зменшенням статутного
(складеного) капіталу;
в) дані про кількість акцій, що випускаються додатково
або вилучаються, та їх загальну вартість;
г) відомості про нову номінальну вартість акцій;
д) права акціонерів при додатковому випуску акцій або їх
вилученні;
е) дата початку і закінчення підписки на акції, що
додатково випускаються, або їх вилучення;
є) порядок відшкодування власникам акцій збитків,
пов'язаних із змінами статутного (складеного) капіталу.
Стаття 41. Вищий орган акціонерного товариства
Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори
товариства. У загальних зборах мають право брати участь
усі акціонери, незалежно від кількості та виду акцій,
власниками яких вони є. Брати участь у загальних зборах з
правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих
органів, які не є акціонерами. Акціонери (їх представники),
які беруть участь у загальних зборах, реєструються із
зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник.
Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для
участі у загальних зборах, здійснюється згідно з реєстром
акціонерів у день проведення загальних зборів виконавчим
органом акціонерного товариства або реєстратором на
підставі укладеного з ним договору. Цей реєстр
підписується головою та секретарем зборів.

Реєстрація акціонерів - власників акцій на пред'явника
здійснюється на підставі пред'явлення ними цих акцій
(сертифікатів акцій) або виписок з рахунку у цінних
паперах. Право участі у загальних зборах акціонерів мають
особи, які є власниками акцій на день проведення загальних
зборів (крім випадку проведення установчих зборів).
Передача акціонером своїх повноважень іншій особі
здійснюється відповідно до законодавства. Довіреність на
право участі та голосування на загальних зборах акціонерів
може бути посвідчена реєстратором або правлінням
акціонерного товариства.
Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10
відсотками голосів, та/або Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку можуть призначати своїх
представників для контролю за реєстрацією акціонерів для
участі у загальних зборах, про що вони до початку
реєстрації письмово повідомляють виконавчий орган
акціонерного товариства.
До компетенції загальних зборів належить:
а)
визначення
основних
напрямів
діяльності
акціонерного товариства і затвердження його планів та
звітів про їх виконання;
б) внесення змін до статуту товариства, у тому числі
зміна розміру його статутного капіталу;
в) обрання і відкликання членів наглядової ради;
г) утворення і відкликання виконавчого та інших органів
товариства;
д) затвердження річних результатів діяльності
акціонерного товариства, включаючи його дочірні
підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної
комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку
виплати частки прибутку (дивідендів) з урахуванням вимог,
передбачених цим та іншими законами, визначення
порядку покриття збитків;
е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх
підприємств, філій та представництв, затвердження їх

статутів та положень;
є) винесення рішень про притягнення до майнової
відповідальності посадових осіб органів управління
товариства;
ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх
документів товариства, визначення організаційної структури
товариства;
з) вирішення питання про придбання акціонерним
товариством акцій, що випускаються ним;
и) визначення умов оплати праці посадових осіб
акціонерного товариства, його дочірніх підприємств, філій
та представництв;
і) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що
перевищує вказану в статуті товариства;
ї) прийняття рішення про припинення діяльності
товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження
ліквідаційного балансу;
й) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи
акціонерів для представлення інтересів акціонерів у
випадках, передбачених законом.
Повноваження, передбачені пунктами "б", "в", "г", "д",
"е", "ї", "й", належать до виключної компетенції загальних
зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам
товариства.
Статутом товариства до компетенції загальних зборів
можуть бути віднесені й інші питання.
Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них
беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту
товариства більш як 60 відсотків голосів.
Протокол загальних зборів акціонерів підписується
головою і секретарем зборів і не пізніш як через три
робочих дні після закінчення зборів передається
виконавчому органу акціонерного товариства.
Стаття 42. Правомочність рішень загальних зборів
акціонерів
Рішення загальних зборів акціонерів приймаються

більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у
зборах, з таких питань:
а) зміна статуту товариства;
б) прийняття рішення про припинення діяльності
товариства.
З решти питань рішення приймаються простою
більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
Стаття 43. Порядок скликання загальних зборів акціонерів
Про проведення загальних зборів акціонерів держателі
іменних акцій повідомляються персонально передбаченим
статутом способом. Крім того, загальне повідомлення
друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням
акціонерного товариства і в одному із офіційних
друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України чи Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку із зазначенням часу і місця проведення
зборів та порядку денного. Якщо до порядку денного
включено питання про зміну статутного (складеного)
капіталу акціонерного товариства, то одночасно з порядком
денним друкується інформація, передбачена статтею 40
цього Закону. Повідомлення повинно бути зроблено не
менш як за 45 днів до скликання загальних зборів. У разі
необхідності може бути зроблено повторне повідомлення в
зазначених засобах масової інформації. Загальні збори
акціонерів проводяться на території України, як правило, за
місцезнаходженням акціонерного товариства, за винятком
випадків, коли на день проведення загальних зборів 100
відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без
громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні
організації.
Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції
щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за 30
днів до їх скликання. Рішення про включення цих
пропозицій до порядку денного приймається виконавчим

органом товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють
більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку
денного обов'язково. Рішення про зміни в порядку денному
повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніш як
за 10 днів до проведення зборів у порядку, передбаченому
статутом.
До скликання загальних зборів акціонерам повинна бути
надана можливість ознайомитись з документами,
пов'язаними з порядком денним зборів.
Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, не
включених до порядку денного.
Стаття 44. Порядок голосування на загальних зборах
акціонерів
Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться
за принципом: одна акція - один голос.
Представник може бути постійним або призначеним на
певний строк. Акціонер вправі в будь-який час замінити
свого представника у вищому органі, повідомивши про це
виконавчий
орган
акціонерного
товариства.
Стаття 45. Періодичність скликання загальних зборів
акціонерів. Позачергові збори
Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного
разу на рік, якщо інше не передбачено статутом товариства.
Позачергові збори акціонерів скликаються у разі
неплатоспроможності товариства, а також при наявності
обставин, вказаних у статуті товариства, і в будь-якому
іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси
акціонерного
товариства
в
цілому.
Позачергові збори повинні бути також скликані
виконавчим органом на письмову вимогу наглядової ради
акціонерного товариства або ревізійної комісії. Виконавчий
орган акціонерного товариства зобов'язаний протягом 20
днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти

рішення про скликання позачергових зборів з порядком
денним, запропонованим наглядовою радою акціонерного
товариства або ревізійною комісією.
Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10
відсотками голосів, мають право вимагати скликання
позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу.
Якщо протягом 20 днів правління не виконало зазначеної
вимоги, вони мають право самі скликати збори відповідно
до вимог частини першої статті 43 цього Закону.
Стаття 46. Наглядова рада акціонерного товариства
В акціонерному товаристві з числа акціонерів може
створюватися наглядова рада акціонерного товариства, яка
представляє інтереси акціонерів у період між проведенням
загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом,
контролює і регулює діяльність виконавчого органу.
У роботі наглядової ради акціонерного товариства з
правом дорадчого голосу беруть участь представники
профспілкового органу або іншого уповноваженого
трудовим колективом органу, який підписав колективний
договір від імені трудового колективу.
В акціонерному товаристві, яке налічує понад 50
акціонерів, створення наглядової ради акціонерного
товариства обов'язкове.
Статутом акціонерного товариства або за рішенням
загальних зборів акціонерів на наглядову раду акціонерного
товариства може бути покладено виконання окремих
функцій, що належать до компетенції загальних зборів.
Питання, віднесені статутом акціонерного товариства до
виключної компетенції наглядової ради акціонерного
товариства, не можуть бути передані на вирішення
виконавчих органів товариства.
Члени наглядової ради акціонерного товариства не
можуть бути членами виконавчого органу та ревізійної
комісії.
Стаття 47. Виконавчий орган акціонерного товариства

Виконавчим органом акціонерного товариства, який
здійснює керівництво його поточною діяльністю, є
правління або інший орган, визначений статутом.
Виконавчий орган вирішує всі питання діяльності
акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до
компетенції загальних зборів і наглядової ради товариства.
Виконавчий орган є підзвітним загальним зборам
акціонерів і наглядовій раді акціонерного товариства та
організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від
імені акціонерного товариства в межах, встановлених
статутом
акціонерного
товариства
і
законом.
Виконавчий орган акціонерного товариства може бути
колегіальним (правління, дирекція) чи одноособовим
(директор, генеральний директор).
Стаття 48. Голова і члени правління акціонерного
товариства
Голова правління акціонерного товариства вправі без
довіреності здійснювати дії від імені товариства. Інші члени
правління також можуть бути наділені цим правом згідно із
статутом.
Голова правління товариства організує ведення
протоколів засідань правління. Книга протоколів повинна
бути в будь-який час надана акціонерам. На їх вимогу
видаються засвідчені витяги з книги протоколів.
Головою та членами правління товариства можуть бути
особи, які перебувають з товариством у трудових
відносинах.
Стаття 49. Ревізійна комісія акціонерного товариства
Контроль
за
фінансово-господарською
діяльністю
правління
акціонерного
товариства
здійснюється
ревізійною комісією, яка обирається з числа акціонерів.
Членами ревізійної комісії не можуть бути члени

правління, наглядової ради акціонерного товариства та інші
посадові особи.
Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний
склад затверджуються загальними зборами акціонерів згідно
із статутом товариства.
Перевірки фінансово-господарської діяльності правління
проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних
зборів, наглядової ради акціонерного товариства, з її власної
ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у
сукупності більш як 10 відсотками голосів. Ревізійній комісії
акціонерного товариства повинні бути подані всі матеріали,
бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення
посадових осіб на її вимогу.
Ревізійна комісія доповідає про результати проведених
нею перевірок загальним зборам акціонерного товариства
або наглядовій раді акціонерного товариства.
Члени ревізійної комісії вправі брати участь з правом
дорадчого голосу у засіданнях правління.
Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та
балансах. Без висновку ревізійної комісії загальні збори
акціонерів не вправі затверджувати баланс.
Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового
скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення
загрози суттєвим інтересам акціонерного товариства або
виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.
Стаття
50.
Поняття
товариства
з
обмеженою
відповідальністю
Товариством з обмеженою відповідальністю визнається
товариство, що має статутний капітал, розділений на
частки,
розмір
яких
визначається
установчими
документами.
Максимальна кількість учасників товариства з
обмеженою відповідальністю може досягати 100 осіб.
Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх
вкладів.
Учасники товариства, які не повністю внесли вклади,

несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у
межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з
учасників.
Стаття 51. Особливості змісту установчих документів
товариства з обмеженою відповідальністю
Установчі
документи
товариства
з
обмеженою
відповідальністю, крім відомостей, зазначених у статті 4
цього Закону, повинні містити відомості про розмір часток
кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення
ними вкладів, розмір і порядок формування резервного
фонду, порядок передання (переходу) часток у статутному
капіталі.
Зміни вартості майна, внесеного як вклад, та додаткові
внески учасників не впливають на розмір їх частки у
статутному капіталі, вказаної в установчих документах
товариства, якщо інше не передбачено установчими
документами.
Стаття 52. Статутний капітал товариства з обмеженою
відповідальністю
Статутний
капітал
товариства
з
обмеженою
відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до
закінчення першого року з дня державної реєстрації
товариства.
Якщо учасники до закінчення першого року з дня
державної реєстрації товариства не внесли (не повністю
внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають
одне з таких рішень:
про виключення із складу товариства тих учасників, які
не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про
визначення порядку перерозподілу часток у статутному
капіталі;
про зменшення статутного капіталу та про визначення
порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
про ліквідацію товариства.

Зміни до статуту, пов'язані із зміною розміру статутного
капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають
державній реєстрації в установленому законом порядку.
Рішення про зменшення статутного капіталу товариства
надсилається поштовим відправленням всім кредиторам
товариства не пізніше триденного строку з дня його
прийняття.
Учаснику товариства з обмеженою відповідальністю,
який повністю вніс свій вклад, видається свідоцтво
товариства.
Зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою
відповідальністю допускається після повідомлення про це в
порядку, встановленому статутом, усіх його кредиторів. У
цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового
припинення або виконання відповідних зобов'язань
товариства та відшкодування їм збитків.
Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою
відповідальністю допускається після внесення усіма його
учасниками вкладів у повному обсязі.
Стаття 53. Перехід частки (її частини) учасника у
статутному
капіталі
товариства
з
обмеженою
відповідальністю до іншої особи
Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має
право продати чи іншим чином відступити свою частку (її
частину) у статутному капіталі одному або кільком
учасникам цього товариства.
Відчуження учасником товариства з обмеженою
відповідальністю своєї частки (її частини) третім особам
допускається, якщо інше не встановлено статутом
товариства.
Учасники товариства користуються переважним правом
купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до
розмірів своїх часток, якщо статутом товариства чи
домовленістю між учасниками не встановлений інший
порядок здійснення цього права. Купівля здійснюється за

ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина)
пропонувалася для продажу третім особам. Якщо учасники
товариства не скористаються своїм переважним правом
протягом місяця з дня повідомлення про намір учасника
продати частку (її частину) або протягом іншого строку,
встановленого статутом товариства чи домовленістю між
його учасниками, частка (її частина) учасника може бути
відчужена третій особі.
Частка
учасника
товариства
з
обмеженою
відповідальністю може бути відчужена до повної її сплати
лише в тій частині, в якій її уже сплачено.
У разі придбання частки (її частини) учасника самим
товариством з обмеженою відповідальністю воно
зобов'язане реалізувати її іншим учасникам або третім
особам протягом строку, що не перевищує одного року, або
зменшити свій статутний капітал відповідно до статті 52
цього Закону. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а
також голосування і визначення кворуму у вищому органі
проводяться без урахування частки, придбаної товариством.
Стаття 54. Оплата вартості майна при виході учасника з
товариства з обмеженою відповідальністю
При виході учасника з товариства з обмеженою
відповідальністю йому виплачується вартість частини майна
товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі.
Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в
якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня
виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад
може бути повернуто повністю або частково в натуральній
формі.
Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка
прибутку, одержаного товариством в даному році до
моменту його виходу. Майно, передане учасником
товариству тільки в користування, повертається в
натуральній формі без винагороди.
Стаття 55. Правонаступники (спадкоємці) учасника
товариства з обмеженою відповідальністю

При реорганізації юридичної особи, учасника товариства,
або у зв'язку із смертю громадянина, учасника товариства,
правонаступники (спадкоємці) мають переважне право
вступу до цього товариства.
При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до
товариства з обмеженою відповідальністю або відмові
товариства у прийнятті до нього правонаступника
(спадкоємця) йому видається у грошовій або натуральній
формі частка у майні, яка належала реорганізованій або
ліквідованій юридичній особі (спадкодавцю), вартість якої
визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті)
учасника. У цих випадках розмір статутного капіталу
товариства підлягає зменшенню.
Стаття 56. Строк набрання чинності рішенням про
зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою
відповідальністю
Рішення товариства з обмеженою відповідальністю про
зменшення його статутного капіталу набирає чинності не
раніш як через 3 місяці після державної реєстрації і
публікації про це у встановленому порядку.
Стаття 57. Звернення стягнення на частину майна
товариства з обмеженою відповідальністю, пропорційну
частці учасника товариства у статутному капіталі
Звернення стягнення на частину майна товариства з
обмеженою відповідальністю, пропорційну частці учасника
товариства у статутному капіталі, за його особистими
боргами допускається лише в разі недостатності у нього
іншого майна для задоволення вимог кредиторів.
Кредитори такого учасника мають право вимагати від
товариства виплати вартості частини майна товариства,
пропорційної частці боржника у статутному капіталі
товариства, або виділу відповідної частини майна для
звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає
виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість,
встановлюється згідно з балансом, який складається на дату

пред'явлення вимог кредиторами.
Звернення стягнення на всю частку учасника в
статутному
капіталі
товариства
з
обмеженою
відповідальністю припиняє його участь у товаристві.
Стаття 58. Вищий орган товариства з обмеженою
відповідальністю
Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю
є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників
товариства або призначених ними представників.
Представники учасників можуть бути постійними або
призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який
час замінити свого представника у загальних зборах
учасників, сповістивши про це інших учасників.
Учасник товариства з обмеженою відповідальністю
вправі передати свої повноваження на зборах іншому
учаснику або представникові іншого учасника товариства.
Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру
їх часток у статутному капіталі.
Загальні збори учасників товариства обирають голову
товариства.
Стаття 59. Competence of general participants' meeting of
limited liability company
Компетенція загальних зборів учасників товариства з
обмеженою
відповідальністю
До компетенції зборів товариства з обмеженою
відповідальністю крім питань, зазначених у пунктах "а", "б",
"г - ж", "и - й" статті 41 цього Закону, належить:
а) встановлення розміру, форми і порядку внесення
учасниками додаткових вкладів;
б) вирішення питання про придбання товариством
частки учасника;

в) виключення учасника з товариства;
г) визначення форм контролю за діяльністю
виконавчого органу, створення та визначення повноважень
відповідних контрольних органів. { Частину першу статтю
59 доповнено пунктом "г" згідно із Законом N 997-V ( 99716 ) від 27.04.2007 }
З питань, зазначених у пунктах "а", "б" статті 41 цього
Закону, а також при вирішенні питання про виключення
учасника з товариства рішення вважається прийнятим, якщо
за нього проголосують учасники, що володіють у
сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості
голосів учасників товариства.
З решти питань
більшістю голосів.

рішення

приймається

простою

Стаття 60. Порядок прийняття рішень загальними зборами
учасників товариства з обмеженою відповідальністю
Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо
на них присутні учасники (представники учасників), що
володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.
Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу можуть
члени виконавчих органів, які не є учасниками товариства.
Учасники зборів, які беруть участь у зборах, реєструються з
зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Цей
перелік підписується головою та секретарем зборів.
Будь-хто з учасників товариства з обмеженою
відповідальністю вправі вимагати розгляду питання на
загальних зборах учасників за умови, що воно було ним
поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів.
У випадках, передбачених установчими документами або
затвердженими товариством правилами процедури,
допускається прийняття рішення методом опитування. У
цьому разі проект рішення або питання для голосування
надсилається учасникам, які повинні у письмовій формі

сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з
моменту одержання повідомлення від останнього учасника
голосування всі вони повинні бути проінформовані
головою про прийняте рішення.
Голова зборів товариства організує ведення протоколу.
Книга протоколів має бути у будь-який час надана
учасникам товариства. На їх вимогу повинні видаватися
засвідчені витяги з книги протоколів.
Стаття 61. Періодичність скликання загальних зборів
учасників товариства з обмеженою відповідальністю.
Позачергові збори
Загальні збори учасників товариства з обмеженою
відповідальністю скликаються не рідше двох разів на рік,
якщо інше не передбачено установчими документами.
Позачергові загальні збори учасників скликаються
головою товариства при наявності обставин, зазначених в
установчих документах, у разі неплатоспроможності
товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо
цього потребують інтереси товариства в цілому, зокрема,
якщо виникає загроза значного скорочення статутного
капіталу.
Загальні збори учасників товариства повинні скликатися
також
на
вимогу
виконавчого
органу.
Учасники товариства, що володіють у сукупності більш
як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання
позачергових загальних зборів учасників у будь-який час і з
будь-якого приводу, що стосується діяльності товариства.
Якщо протягом 25 днів голова товариства не виконав
зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати загальні збори
учасників.
Про проведення загальних зборів товариства учасники
повідомляються передбаченим статутом способом з
зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку

денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як
за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з
учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на
загальних зборах учасників за умови, що воно було ним
поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не
пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам
товариства повинна бути надана можливість ознайомитися
з документами, внесеними до порядку денного зборів. З
питань, не включених до порядку денного, рішення можуть
прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на
зборах.
Стаття 62. Виконавчий орган товариства з обмеженою
відповідальністю
У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється
виконавчий
орган:
колегіальний
(дирекція)
або
одноособовий (директор). Дирекцію очолює генеральний
директор. Членами виконавчого органу можуть бути також і
особи, які не є учасниками товариства.
Дирекція (директор) вирішує усі питання діяльності
товариства, за винятком тих, що належать до виключної
компетенції загальних зборів учасників. Загальні збори
учасників товариства можуть винести рішення про передачу
частини повноважень, що належать їм, до компетенції
дирекції (директора).
Дирекція (директор) підзвітна загальним зборам
учасників і організує виконання їх рішень. Дирекція
(директор) не вправі приймати рішення, обов'язкові для
учасників товариства.
Дирекція (директор) діє від імені товариства в межах,
встановлених даним Законом та установчими документами.
Генеральний директор має право без довіреності
виконувати дії від імені товариства. Інші члени дирекції
також можуть бути наділені цим правом.
Генеральний директор (директор) не може бути
одночасно головою загальних зборів учасників товариства.
Стаття 63. Контроль за діяльністю дирекції (директора)

товариства з обмеженою відповідальністю
Контроль за діяльністю дирекції (директора) товариства з
обмеженою відповідальністю здійснюється ревізійною
комісією, що утворюється загальними зборами учасників
товариства з їх числа, в кількості, передбаченій установчими
документами, але не менше 3 осіб. Члени дирекції
(директор) не можуть бути членами ревізійної комісії.
Перевірка діяльності дирекції (директора) товариства
проводиться ревізійною комісією за дорученням зборів, з
власної ініціативи або на вимогу учасників товариства.
Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб
товариства подання їй усіх необхідних матеріалів,
бухгалтерських чи інших документів та особистих
пояснень.
Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею
перевірок вищому органу товариства.
Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та
балансах. Без висновку ревізійної комісії загальні збори
учасників товариства не мають права затверджувати баланс
товариства.
Ревізійна комісія має право ставити питання про
скликання позачергових загальних зборів учасників, якщо
виникла загроза суттєвим інтересам товариства або
виявлено зловживання посадовими особами товариства.
Стаття 64. Виключення з товариства з обмеженою
відповідальністю
Учасника товариства з обмеженою відповідальністю, який
систематично не виконує або неналежним чином виконує
обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей
товариства, може бути виключено з товариства на основі
рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у
сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості
голосів учасників товариства. При цьому цей учасник (його
представник) у голосуванні участі не бере.
Виключення учасника з товариства призводить до
наслідків, передбачених статтями 54 і 55 цього Закону.

Стаття
65.
Поняття
товариства
з
додатковою
відповідальністю
Товариством з додатковою відповідальністю визнається
товариство, статутний (складений) капітал якого поділений
на частки визначених установчими документами розмірів.
Учасники такого товариства відповідають за його боргами
своїми внесками до статутного (складеного) капіталу, а при
недостатності цих сум - додатково належним їм майном в
однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеска
кожного учасника.
Граничний
розмір
відповідальності
учасників
передбачається в установчих документах.
До товариства з додатковою відповідальністю
застосовуються норми статей 4, 11, 52-64 цього Закону з
урахуванням особливостей, передбачених даною статтею.
Стаття 66. Поняття повного товариства
Повним визнається таке товариство, всі учасники якого
займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть
солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства
усім своїм майном.
Особа може бути учасником тільки одного повного
товариства.
Найменування повного товариства повинно містити
імена (найменування) всіх його учасників, слова "повне
товариство" або містити ім'я (найменування) одного чи
кількох учасників з доданням слів "і компанія", а також слів
"повне товариство".
Стаття 67. Зміст засновницького договору про повне
товариство
Засновницький договір про повне товариство, крім умов,
передбачених статтями 4 і 66 цього Закону, повинен
визначати розмір частки кожного з учасників, розмір, склад
та порядок внесення вкладів, форму їх участі у справах
товариства.

Стаття 68. Ведення справ повного товариства
Ведення справ повного товариства здійснюється за
загальною згодою всіх учасників.
Ведення справ товариства може здійснюватися або всіма
учасниками, або одним чи кількома з них, які виступають
від імені товариства. В останньому випадку обсяг
повноважень учасників визначається дорученням, яке
повинно бути підписано рештою учасників товариства.
Якщо в засновницькому договорі визначаються декілька
учасників, які наділяються повноваженнями на ведення
справ товариства, то передбачається, що кожен з них може
діяти від імені товариства самостійно. В засновницькому
договорі може бути відзначено, що такі учасники мають
право вчиняти відповідні дії лише спільно.
Учасники, яким було доручено ведення справ повного
товариства, зобов'язані надавати решті учасників на їх
вимогу повну інформацію про дії, що виконуються від імені
та в інтересах товариства.
Повноваження учасника на ведення справ товариства
припиняються повністю або частково з припиненням
самого товариства у зв'язку з відмовою учасника від
доручення чи скасуванням доручення на вимогу хоча б
одного з решти учасників.
Учасник, який діяв у спільних інтересах, не маючи
повноважень, у випадках, коли його дії не будуть схвалені
рештою учасників, вправі ставити вимогу до товариства
відшкодувати витрати за умови, якщо доведено, що
внаслідок його дій товариство зберегло чи відповідно
надбало майно, яке перебільшує за вартістю понесені
товариством витрати.
Стаття 69. Відступлення частки (її частини) учасника
повного товариства
Передача учасником повного товариства своєї частки (її
частини) іншим учасникам цього товариства або третім
особам може бути здійснена лише за згодою всіх учасників.
З передачею частки (її частини) третій особі

здійснюється одночасно перехід усієї сукупності прав та
обов'язків, що належали учаснику, який вибув з повного
товариства або відступив частину своєї частки.
При реорганізації юридичної особи, учасника повного
товариства, або смерті громадянина, учасника повного
товариства, правонаступник (спадкоємець) має переважне
право вступу до товариства за згодою решти учасників.
Правонаступник (спадкоємець) несе відповідальність за
борги учасника, що виникли за час діяльності товариства,
перед повним товариством, а також за борги товариства
перед третіми особами.
У разі відмови правонаступника (спадкоємця) від вступу
до повного товариства або відмови товариства у прийнятті
правонаступника (спадкоємця) йому виплачують вартість
частки, що належить реорганізованій юридичній особі
(спадкоємцю), розмір якої визначається на день
реорганізації (смерті) учасника. В цих випадках відповідно
зменшується розмір майна товариства, вказаний в
засновницькому договорі.
Стаття 70. Про заборону учасникам повного товариства
конкурувати з повним товариством
Учасники повного товариства не вправі від свого імені та в
своїх інтересах здійснювати угоди, однорідні з цілями
діяльності товариства, а також брати участь у будь-яких
товариствах (крім акціонерних товариств), які мають
однорідну з повним товариством мету діяльності.
У разі порушення правил, встановлених цією статтею,
учасники повного товариства зобов'язані компенсувати
збитки, заподіяні товариству цими діями.
Стаття 71. Вихід учасника з повного товариства
Учасник повного товариства, що було створено на
невизначений строк, може в будь-який час вийти з
товариства, попередивши про це не пізніш як за 3 місяці.
Вихід із товариства, що було створено на визначений
строк, допускається лише при наявності поважних причин
та за умови, що попередження про це надійшло не пізніш

як за 6 місяців.
Якщо при виході учасника з повного товариства це
товариство зберігається, то учаснику виплачується вартість
його внеску відповідно до балансу, складеного на день
виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад
може бути повернуто повністю або частково в натуральній
формі.
Учаснику, який вибув, виплачується належна йому
частина прибутку, одержаного товариством у даному році.
Майно, передане учасникам товариства тільки для
користування, повертається в натуральній формі без
винагороди.
Стаття 72. Виключення учасника з повного товариства
Учасника повного товариства, який систематично не
виконує чи неналежним чином виконує обов'язки або
перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства,
може бути виключено з товариства в порядку,
передбаченому установчими документами.
Виключення учасника з повного товариства призводить
до наслідків, передбачених статтею 71 цього Закону.
Стаття 73. Звернення стягнення на частку учасника в
повному товаристві
Звернення стягнення на частку учасника в повному
товаристві за його власними зобов'язаннями не
допускається. При недостатності майна учасника для
покриття боргів за зобов'язаннями кредитори можуть
вимагати у встановленому порядку виділення частки
учасника-боржника.
Решта учасників вправі з метою збереження товариства
виділити частку учасника-боржника в грошовій або
натуральній формі відповідно до балансу, складеного на
день вибуття такого учасника з товариства.
Стаття 74. Відповідальність учасників за борги повного
товариства
Якщо при ліквідації повного товариства виявиться, що

наявного майна не вистачає для сплати всіх боргів, за
товариство у недостатній частині несуть солідарну
відповідальність його учасники усім своїм майном, на яке
відповідно до законодавства України може бути звернено
стягнення. Учасник товариства відповідає за борги
товариства незалежно від того, виникли вони після чи до
його вступу до товариства.
Учасник, який сплатить повністю борги товариства,
вправі звернутися з регресною вимогою у відповідній
частині до решти учасників, які несуть перед ним
відповідальність пропорційно своїй частці у майні
товариства.
Стаття 75. Поняття командитного товариства
Командитним товариством визнається товариство, в якому
разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від
імені товариства підприємницьку діяльність і несуть
відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм
майном, є один або більше учасників, відповідальність яких
обмежується вкладом у майні товариства (вкладників), та які
не беруть участі в діяльності товариства.
Якщо у командитному товаристві беруть участь два або
більше учасників з повною відповідальністю, вони несуть
солідарну відповідальність за боргами товариства.
Особа може бути повним учасником тільки в одному
командитному товаристві. Повний учасник командитного
товариства не може бути учасником повного товариства.
Повний учасник командитного товариства не може бути
вкладником цього самого товариства.
Найменування командитного товариства повинно
містити імена (найменування) всіх повних його учасників,
слова "командитне товариство" або містити ім'я
(найменування) хоча б одного повного учасника з доданням
слів "і компанія", а також слів "командитне товариство".
Якщо у найменування командитного товариства
включене ім'я вкладника, такий вкладник стає повним
учасником товариства.

Стаття 76. Зміст засновницького договору про командитне
товариство
Засновницький договір про командитне товариство, крім
умов, передбачених статтею 4 цього Закону, повинен
включати розмір часток кожного з учасників з повною
відповідальністю, розмір, склад і порядок внесення ними
вкладів, форму їх участі у справах товариства.
В засновницькому договорі стосовно вкладників
вказуються тільки сукупний розмір їх часток у майні
товариства, а також розмір, склад і порядок внесення ними
вкладів.
Стаття 77. Застосування щодо командитного товариства
норм про повне товариство
Щодо командитного товариства застосовуються норми
статей 67-74 з урахуванням особливостей, передбачених
статтями 78-83 цього Закону.
Стаття 78. Вступ вкладника до командитного товариства
Вкладник може вступити до командитного товариства
шляхом внесення грошових або матеріальних вкладів.
Стаття 79. Права вкладників командитного товариства
Вкладник командитного товариства має право:
а) одержувати частину прибутку товариства відповідно
до його частки у складеному капіталі товариства в порядку,
встановленому засновницьким договором (меморандумом);
б) діяти від імені товариства в разі видачі йому
довіреності та відповідно до неї;
в) переважно перед третіми особами набувати
відчужувану частку (її частину) в складеному капіталі
товариства відповідно до положень цього Закону.
Якщо бажання викупити частку (її частину) виявили
декілька вкладників, зазначена частка розподіляється між
ними відповідно до їхніх часток у складеному капіталі
товариства;
г) вимагати першочергового повернення вкладу в разі
ліквідації товариства;

д) ознайомлюватися з річними звітами та балансами
товариства;
е) після закінчення фінансового року вийти з товариства
та одержати свій вклад у порядку, встановленому
засновницьким договором (меморандумом);
є) передати свою частку (її частину) у складеному капіталі
іншому вкладнику або третій особі, повідомивши про це
товариство.
Передання вкладником усієї своєї частки іншій особі
припиняє його участь у командитному товаристві.
Засновницьким
договором
(меморандумом)
командитного товариства можуть бути передбачені також
інші права вкладника.
Стаття 80. Обов'язки вкладників командитного товариства
Вкладники командитного товариства повинні вносити
вклади і додаткові внески у розмірі, способами і у порядку,
передбаченими засновницьким договором.
Сукупний розмір часток вкладників не повинен
перевищувати 50 відсотків майна товариства, зазначеного в
засновницькому договорі.
Складений капітал командитного товариства підлягає
сплаті його учасниками до закінчення першого року з дня
державної реєстрації товариства.
Стаття 81. Управління справами командитного товариства
Управління
справами
командитного
товариства
здійснюється тільки учасниками з повною відповідальністю.
У командитному товаристві, де є тільки один учасник з
повною
відповідальністю,
управління
справами
здійснюється цим учасником самостійно.
Вкладники не вправі перешкоджати діям учасників з
повною відповідальністю по управлінню справами
командитного товариства.
Стаття 82. Відповідальність вкладника командитного
товариства
Якщо вкладник командитного товариства вчиняє правочин

від імені та в інтересах товариства без відповідних
повноважень, то в разі схвалення його дій командитним
товариством він звільняється від відповідальності перед
кредиторами за вчинений правочин.
Якщо схвалення не буде одержано, вкладник відповідає
перед третьою особою самостійно усім своїм майном, на
яке відповідно до законодавства може бути звернено
стягнення.
Вкладник командитного товариства відповідає за борги
товариства, які виникли до його вступу у товариство, перед
третіми особами в тому ж порядку, як і інші вкладники.
Стаття 83.
товариства

Особливості

припинення

командитного

Командитне товариство, крім підстав, зазначених у статті 19
цього Закону, припиняється також у разі вибуття всіх
учасників з повною відповідальністю.
Командитне товариство ліквідовується у разі вибуття усіх
вкладників. Повні учасники командитного товариства у разі
вибуття всіх вкладників мають право перетворити
командитне товариство у повне товариство. Командитне
товариство ліквідовується також на підставах, установлених
законом.
Наявні у командитного товариства грошові кошти,
включаючи і виручку від продажу його майна при ліквідації,
після розрахунків по оплаті праці найманих працівників
товариства і виконання обов'язків перед банками,
бюджетом, іншими кредиторами у першу чергу
розподіляються між вкладниками для повернення їм їх
вкладів, а потім між учасниками з повною відповідальністю
у порядку і на умовах, передбачених цим Законом та
засновницьким договором. У разі недостатності коштів
товариства для повного повернення вкладникам їх вкладів
наявні кошти розподіляються між вкладниками відповідно
до їх долі у майні товариства.

Законодавство України
Відповідне законодавство ЄС
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців»
Преамбула
Цей Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної
реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців.
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
відокремлений підрозділ юридичної особи - це філія, інший
підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її
місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або
операції, надає послуги від імені юридичної особи, або
представництво, що здійснює представництво і захист інтересів
юридичної особи;
виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців - документ, що містить відомості
про юридичну особу або її відокремлені підрозділи, або фізичну
особу - підприємця, визначені цим Законом, і використовується
для їх ідентифікації під час провадження господарської діяльності
та відкриття рахунку в банку;
державний реєстратор - посадова особа центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, яка відповідно до цього Закону від імені держави
здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб
- підприємців;
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) - автоматизована
система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання
інформації про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
місце проживання фізичної особи - житловий будинок,
квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому
(гуртожиток, готель тощо) у відповідному населеному пункті, в
якому фізична особа проживає постійно, переважно або
тимчасово, що знаходиться за певною адресою, за якою
здійснюється зв'язок з фізичною особою - підприємцем;
місцезнаходження юридичної особи - адреса органу або
особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи
чи закону виступають від її імені (далі - виконавчий орган);
модельний статут - типовий установчий документ,

Коментарі / доповнення / пропозиції

затверджений
Кабінетом
Міністрів
України,
який
використовується для створення та провадження діяльності
юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм,
містить встановлені законом правила, що регулюють правовий
статус, права, обов'язки та відносини, які пов'язані із створенням,
управлінням та провадженням господарської діяльності
відповідних юридичних осіб;
принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації принцип, згідно з яким державний реєстратор вносить до
Єдиного державного реєстру запис про проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації,
злиття, поділу, приєднання або перетворення;
реєстраційна картка - документ встановленого зразка, який
підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних
записів до Єдиного державного реєстру;
реєстраційна справа - папка організаційно-облікового типу з
документами або електронними документами, що подаються
державному реєстратору відповідно до закону;
поштове відправлення - рекомендований лист, посилка,
поштова картка, бандероль, секограма, дрібний пакет, мішок, які
приймаються для пересилання без оцінки відправником вартості
вкладення з гарантуванням збереження документів відповідно до
законодавства України;
спеціалізований друкований засіб масової інформації видання центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців, в якому відповідно до цього
Закону публікуються відомості з Єдиного державного реєстру;
фонди соціального страхування - Фонд соціального
страхування України та Фонд загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття.
Терміни "істотна участь" та "кінцевий вигодоодержувач"
вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
Стаття 2. Законодавство у сфері державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
1. Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, регулюються
Конституцією України, цим Законом та нормативно-правовими
актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

Стаття 3. Сфера дії Закону
1. Дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх
юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми,
форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб підприємців.
2. Законом можуть бути встановлені особливості державної
реєстрації об'єднань громадян (у тому числі професійних спілок,
організацій роботодавців, їх об'єднань), політичних партій,
державних органів та органів місцевого самоврядування, асоціацій
органів місцевого самоврядування, банків, торгово-промислових
палат, фінансових установ (у тому числі кредитних спілок), бірж,
а також інших установ та організацій.
3. Об'єднання громадян, політичні партії, державні органи та
органи місцевого самоврядування, асоціації органів місцевого
самоврядування, банки, торгово-промислові палати, фінансові
установи (у тому числі кредитні спілки), біржі, інші установи та
організації, для яких законом встановлені особливості державної
реєстрації, набувають статусу юридичної особи лише з моменту
їх державної реєстрації у порядку, встановленому цим Законом.
4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців, здійснює реєстрацію (легалізацію)
об’єднань громадян (у тому числі професійних спілок та їх
об’єднань), благодійних організацій, політичних партій, творчих
спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об’єднань,
торгово-промислових палат, асоціацій органів місцевого
самоврядування, інших установ та організацій, визначених
законом, та видає виписку з Єдиного державного реєстру,
оформлену державним реєстратором відповідного центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, за місцезнаходженням юридичної особи.
Стаття 4. Поняття державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців
1. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб підприємців - засвідчення факту створення або припинення
юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення
статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших
реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом
внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.
2. Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб

та

фізичних

осіб

-

підприємців

включає,

зокрема:

перевірку комплектності
документів, які подаються
державному реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в
реєстраційній картці;
перевірку документів, які подаються державному реєстратору,
на відсутність підстав для відмови у проведенні державної
реєстрації;
внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу
- підприємця до Єдиного державного реєстру;
оформлення і видачу виписки з Єдиного державного реєстру.
3. Зміни до установчих документів юридичної особи, а також
зміна прізвища та/або імені, та/або по батькові (далі - імені) або
місця проживання фізичної особи - підприємця підлягають
обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних
змін до записів Єдиного державного реєстру в порядку,
встановленому цим Законом.
4. Відокремлені підрозділи юридичної особи не підлягають
державній реєстрації.
5. Представництва, філії іноземних компаній в Україні
підлягають акредитації на території України в порядку,
встановленому
законом.
Стаття 5. Місце проведення державної реєстрації юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців
1. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
проводиться
державним
реєстратором
за
місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання
фізичної особи - підприємця.
Стаття 6. Державний реєстратор
1 Державний реєстратор:
проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців;
передає органам державної статистики (далі - органи
статистики), доходів і зборів, Пенсійного фонду України
повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення
реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, у тому числі
щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів
юридичних осіб;

формує та веде реєстраційні справи (крім реєстраційних справ
юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до частини четвертої
статті 3 цього Закону);
оформлює та видає виписки, витяги та довідки з Єдиного
державного реєстру;
проводить державну реєстрацію змін до установчих
документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені
або місця проживання фізичних осіб - підприємців;
проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб
та державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності
фізичними особами - підприємцями;
звертається до суду із заявою про зміну мети установи у
встановленому законом порядку;
здійснює оформлення, видачу та засвідчення юридичним
особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до
них;
вносить до Єдиного державного реєстру відомості про
державну реєстрацію особи на підставі рішення суду;
здійснює облік одержаного ним від заявника електронного
документа та направляє заявнику підтвердження факту одержання
електронного документа, проводить необхідні реєстраційні дії у
випадках, передбачених цим Законом, та надсилає заявнику
відповідний документ у вигляді електронного документа і на
паперовому носії. У разі наявності підстави для відмови у
проведенні державної реєстрації заявникові надсилається
відповідне повідомлення в електронній формі;
повідомляє правоохоронні органи щодо порушення
визначеного законом строку для подання відповідними
посадовими
особами
юридичної
особи
державному
реєстраторові рішень щодо припинення юридичної особи;
проводить у випадках, передбачених цим Законом, спрощену
процедуру державної реєстрації припинення юридичної особи
шляхом її ліквідації та припинення підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця;
здійснює інші дії, передбачені цим Законом.
2. На посаду державного реєстратора призначається особа, яка
має повну вищу юридичну освіту. Державний реєстратор має
посвідчення державного реєстратора та власну печатку, опис яких
затверджується Міністерством юстиції України.
Стаття 7. Компетенція центрального органу виконавчої
влади,що реалізує державну політику у сфері державної

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних
осіб
підприємців:
бере участь у формуванні та забезпечує реалізацію державної
політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних
осіб
підприємців;
здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства у
сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
узагальнює практику застосування нормативно-правових актів
з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців і розробляє проекти нормативно-правових актів у
цій
сфері;
забезпечує формування та ведення Єдиного державного
реєстру;
організовує навчальну підготовку та підвищення кваліфікації
державних
реєстраторів;
забезпечує замовлення, постачання, облік та звітність щодо
витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію та бланків
виписок
з
Єдиного
державного
реєстру;
видає спеціалізований друкований засіб масової інформації;
забезпечує державні органи інформацією з Єдиного
державного реєстру в порядку, встановленому Міністерством
юстиції
України;
здійснює
діяльності

методологічне та інформаційне
державних

забезпечення
реєстраторів.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців, забезпечує на своєму офіційному
сайті безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного

реєстру, затверджує перелік таких відомостей, що необхідні для
видачі документів дозвільного характеру та ліцензій, для
укладення цивільно-правових договорів, у тому числі щодо
наявності запису про державну реєстрацію припинення або
перебування юридичної особи у стані припинення, державну
реєстрацію припинення чи перебування у процесі припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, про
місцезнаходження або місце проживання, види діяльності,
центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери
управління якого належить державне підприємство або частка
держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо така
частка становить не менше 25 відсотків, про юридичних осіб,
правонаступником яких є зареєстрована юридична особа, про
юридичних осіб - правонаступників, про відокремлені підрозділи
юридичної особи, про осіб, які можуть вчиняти дії від імені
особи, у тому числі відомості про розпорядника майна, санатора,
голову комісії з припинення, ліквідатора, управителя майна,
наявність обмежень щодо представництва, про відкриття
виконавчого провадження, та забезпечує можливість пошуку
відомостей щодо всіх зареєстрованих осіб, зокрема, за повним чи
скороченим найменуванням, іменем, ідентифікаційним кодом,
реєстраційним номером облікової картки платника податків,
серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні
переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків у передбаченому
законодавством порядку), копіювання та роздрукування таких
відомостей.
Стаття 8. Вимоги до оформлення документів, які подаються
державному реєстратору
1. Документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються
(надсилаються поштовим відправленням або електронним
документом) державному реєстратору, повинні бути викладені
державною мовою.
2. Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від
руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються
державному реєстратору поштовим відправленням, справжність
підпису заявника на реєстраційній картці (заяві, повідомленні)
повинна бути нотаріально засвідчена.
Підпис особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи
(виконавчого органу), на реєстраційній картці та заяві про втрату
(заміну) документів повинен бути засвідчений відповідною

посадовою особою в установленому порядку.
3. Установчі документи (установчий акт, статут або
засновницький договір, положення) юридичної особи повинні
містити відомості, передбачені законом. Відповідальність за
відповідність установчих документів законодавству несуть
засновники (учасники) юридичної особи.
4. Статути банків, установчі документи інших юридичних
осіб, які відповідно до закону підлягають погодженню
Національним банком України, іншими державними органами,
подаються з відміткою про їх погодження відповідно
Національним банком України, іншими державними органами.
5. Установчі документи юридичної особи, а також зміни до
них, викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються
та
підписуються
засновниками
(учасниками)
або
уповноваженими особами, якщо законом не встановлено інший
порядок їх затвердження. У випадках, які передбачені законом,
установчі документи повинні бути погоджені з відповідними
державними органами.
Внесення змін до установчих документів юридичної особи
оформляється окремим додатком або викладенням установчих
документів у новій редакції. На титульній сторінці додатка до
установчих документів юридичної особи робиться відмітка про
те, що зазначені документи є невід'ємною частиною відповідних
установчих документів.
6. Документ про підтвердження реєстрації іноземної
юридичної особи в країні її місцезнаходження повинен бути
легалізований у встановленому порядку.
7. Вимоги щодо написання найменування юридичної особи
або її відокремленого підрозділу встановлюються Міністерством
юстиції України.
8. Електронні документи, подані для проведення державної
реєстрації
у
випадках,
передбачених
цим
Законом,
оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері
електронних документів та електронного документообігу.
9. З документів, поданих для проведення державної реєстрації
на паперових носіях державним реєстратором, обов'язково
виготовляється електронна копія шляхом сканування.
11. Електронний документ вважається одержаним державним
реєстратором з часу надходження заявникові повідомлення в
електронній формі про одержання такого електронного
документа державним реєстратором. Державний реєстратор
автоматично після отримання від заявника електронного

документа
надсилає
йому
електронний
документ
з
підтвердженням факту одержання електронного документа.
Стаття 10. Реєстраційний збір за проведення державної
реєстрації
1.
За
проведення
державної
реєстрації
змін:
що вносяться до установчих документів юридичної особи,
справляється
реєстраційний
збір
у
розмірі
трьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
імені або місця проживання фізичної особи - підприємця
справляється
реєстраційний
збір
у
розмірі
одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
2. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації змін,
що вносяться до установчих документів благодійних організацій,
не справляється.
3. За видачу дубліката оригіналу установчих документів та змін до
них, засвідчених державним реєстратором, справляється
реєстраційний збір у розмірі одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян.
4. Кошти, одержані відповідно до цього Закону як реєстраційний
збір, зараховуються до державного бюджету.
5. Документом, що підтверджує внесення реєстраційного збору, є
копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення
з відміткою банку, або копія квитанції з платіжного терміналу.
У разі подання електронних документів підтвердженням внесення
реєстраційного збору є копія, виготовлена шляхом сканування
одного з документів, визначених в абзаці першому цієї частини.
Стаття 11. Ведення реєстраційних справ
1. Державний реєстратор після внесення до Єдиного державного
реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної
особи або фізичної особи - підприємця зобов'язаний
сформувати
реєстраційну
справу.
2. Реєстраційна справа має реєстраційний номер, який
присвоюється при внесенні запису про проведення державної
реєстрації до Єдиного державного реєстру.
3. У реєстраційній справі юридичної особи зберігаються:

Директива 2009/101/ЄС
Стаття 3
1. У кожній державі-члені в центральному
реєстрі, комерційному реєстрі чи реєстрі
товариств на кожне зареєстроване товариство
відкривається реєстраційна справа.

2. Для цілей цієї статті термін «за допомогою
документи, що подаються для проведення державної електронних засобів» означає, що інформація
реєстрації юридичної особи, зокрема один примірник оригіналів спочатку пересилається і отримується за місцем
призначення за допомогою електронного
установчих документів
документи, що подаються для проведення державної обладнання, призначеного для обробки

Вимоги до ведення реєстраційних справ
дотримані

реєстрації змін до установчих документів, зокрема один (включаючи
цифрову
компресію)
та
екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один збереження даних, та у повному обсязі
екземпляр
установчих
документів
у
новій
редакції; відправлена, передана та отримана у спосіб, що
визначається державою-членом телеграфом,
документи, що подаються для внесення до Єдиного радіо, оптичними засобами або іншими
державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи електромагнітними засобами.
юридичної
особи;
документи, що подаються для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про рішення засновників (учасників)
або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної
особи;
документи,
реєстрації

що подаються
припинення

для

проведення
юридичної

державної
особи;

судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до
установчих
документів
юридичної
особи;
документи, що подаються для внесення до Єдиного
державного реєстру судового рішення щодо відміни державної
реєстрації
припинення
юридичної
особи;
копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні
державної реєстрації змін до установчих документів;
документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;
судові рішення, що стали підставою для внесення до Єдиного
державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи;
заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної
справи;
постанови про виїмку документів з реєстраційної справи,
примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які
вилучені;
судові рішення про витребування документів з реєстраційної
справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив
осіб на їх одержання, копії описів документів, які вилучені;

документи, що подаються для внесення змін до відомостей
про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному
реєстрі;
касовий чек або розрахункова квитанція, що видається
відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі)
про прийняте для пересилання поштове відправлення;
документи, відповідно до яких призначено комісію з
припинення юридичної особи (комісію з реорганізації,
ліквідаційну комісію) або ліквідатора, відомості про
персональний склад такої комісії, її голову або ліквідатора,
реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх
членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта
громадянина України або паспортного документа іноземця - для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів
і мають запис в електронному безконтактному носії паспорта
громадянина України);
повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду
України про початок проведення позапланової перевірки,
призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи;
повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду
України про неможливість проведення позапланової перевірки,
призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи;
повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду
України про наявність заперечень органів доходів і зборів та/або
Пенсійного фонду України проти проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
та про відкликання такого повідомлення;
другий примірник повідомлення про проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи, надісланого
державним реєстратором юридичній особі в установленому
законом порядку.
4. У реєстраційній справі фізичної особи - підприємця
зберігаються:
документи, що подаються для проведення
реєстрації фізичної особи - підприємця;

державної

документи, що подаються для проведення
реєстрації зміни імені фізичної особи - підприємця;

державної

документи, що подаються для проведення державної
реєстрації зміни місця проживання фізичної особи - підприємця;
документи про призначення управителя майном фізичної
особи - підприємця;
документи, що подаються для державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця;
документи, що подаються для внесення до Єдиного
державного реєстру судового рішення щодо відміни державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця;
копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної
реєстрації зміни імені та/або місця проживання фізичної особи підприємця;
документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;
судові рішення, що стали підставою для внесення відповідних
записів
до
Єдиного
державного
реєстру;
заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної
справи;
постанови про виїмку документів з реєстраційної справи,
примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які
вилучені;
судові рішення про витребування документів з реєстраційної
справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив
осіб на їх одержання, копії описів документів, які вилучені;
касовий чек або розрахункова квитанція, що видається
відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі)
про прийняте для пересилання поштове відправлення;
5. Документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не
підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків,
передбачених
цим
Законом.

6. Право доступу до документів, які знаходяться у відповідній
реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної
особи, фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними
особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного
державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені
юридичної особи без довіреності, на підставі письмової заяви та
працівники контролюючих і правоохоронних органів на підставі
відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у
зв'язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом.
Державному реєстратору забороняється видавати копії
документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.
Стаття 12. Виїмка документів з реєстраційних справ
1. Виїмка документів з реєстраційних справ здійснюється лише
за вмотивованою постановою слідчого відповідно до закону.
2. Державний реєстратор зобов'язаний зробити копії
документів, що вилучаються з реєстраційної справи,
пронумерувати, прошити та завірити їх власною печаткою. До
реєстраційної справи долучаються копія постанови слідчого про
виїмку документів, другий примірник протоколу виїмки
документів, а також копія опису документів, які вилучені.
3. Вилучення документів з реєстраційної справи не є
підставою для відмови державного реєстратора в проведенні
реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, крім випадку
отримання державним реєстратором відповідного судового
рішення.
Стаття 13. Витребування документів з реєстраційних справ
1. Витребування документів з реєстраційних справ здійснюється
на підставі судового рішення.
2. Державний реєстратор зобов'язаний зробити копії
документів, що вилучаються з реєстраційної справи,
пронумерувати, прошити та завірити їх власною печаткою. До
реєстраційної справи долучаються судове рішення про
витребування документів, супровідний лист або документ, яким
суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису
документів, які вилучені. Оригінали документів, які вилучені з
реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням з
описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі,
уповноваженій судом на їх одержання.
3. Вилучення документів з реєстраційної справи не є

підставою для відмови державного реєстратора у проведенні
реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, крім випадку
отримання державним реєстратором відповідного судового
рішення.
Стаття 14. Передача реєстраційних справ
1. Передача реєстраційних справ здійснюється в разі:
зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни місця
проживання фізичної особи - підприємця, якщо нове
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
фізичної особи - підприємця розташоване на території іншої
адміністративно-територіальної
одиниці;
утворення, зміни
територіальної

меж

або

ліквідації

адміністративноодиниці.

2. Передача реєстраційних справ у випадку, який передбачено
абзацом другим частини першої цієї статті, здійснюється на
підставі державної реєстрації відповідних змін до установчих
документів юридичної особи або державної реєстрації зміни
місця
проживання
фізичної
особи
підприємця.
3. Передача реєстраційних справ у випадку, який передбачено
абзацом третім частини першої цієї статті, здійснюється лише на
підставі відповідного рішення органу, який наділений
відповідними
повноваженнями.
4. За наявності підстави, що передбачена абзацом другим
частини першої цієї статті, державний реєстратор протягом
десяти робочих днів з дати державної реєстрації зміни
місцезнаходження юридичної особи, зміни місця проживання
фізичної особи - підприємця зобов'язаний надіслати поштовим
відправленням за описом реєстраційну справу державному
реєстратору за новим місцезнаходженням юридичної особи або
за новим місцем проживання фізичної особи - підприємця.
5. Передача реєстраційних справ у випадку, передбаченому
абзацом третім частини першої цієї статті, здійснюється
протягом десяти робочих днів з дати прийняття відповідного
рішення органу, який наділений відповідними повноваженнями,
за актом прийому-передачі, який складається в трьох
примірниках, по одному для державних реєстраторів та

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців.
6. Державний реєстратор, який отримав реєстраційну справу,
зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати її прийому
повідомити поштовим відправленням юридичну особу або
фізичну особу - підприємця про зміну місцезнаходження
реєстраційної справи та внести до Єдиного державного реєстру
запис про зміну місцезнаходження реєстраційної справи.
Стаття 15. Порядок зберігання реєстраційних справ
1. Реєстраційна справа зберігається у державного реєстратора
протягом п'яти років з дня внесення до Єдиного державного
реєстру запису про припинення юридичної особи або
припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем. Після закінчення цього строку реєстраційні справи
на паперових носіях, не внесені за результатами експертизи їх
цінності до Національного архівного фонду, знищуються в
установленому законодавством порядку.
2. Реєстраційна справа юридичної особи або фізичної особи підприємця на електронних носіях зберігається на сервері
технічного адміністратора Єдиного державного реєстру. Строк
зберігання реєстраційної справи на електронних носіях
визначається цим Законом.
3. Державний реєстратор, який формує, веде та забезпечує
зберігання реєстраційних справ відповідно до порядку зберігання
та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців, затвердженого Міністерством
юстиції України, та/або посадова особа відповідного
структурного підрозділу (відділу, управління), який забезпечує
зберігання реєстраційних справ, ведуть їх облік та здійснюють
контроль за обсягом і рухом в одиницях обліку.
4. Реєстраційні справи підлягають зберіганню у спеціально
виділених для цього приміщеннях, які мають бути обладнані
засобами, що забезпечують обмежений доступ до цього
приміщення (ґрати на вікнах, замки та засуви, пожежна
сигналізація тощо).
5. У структурних підрозділах органів, що здійснюють
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, в яких не призначена посадова особа, відповідальна
за зберігання реєстраційних справ (державний реєстратор чи

інша посадова особа), відповідальність несе керівник
відповідного структурного підрозділу.
6. Поточний рух реєстраційної справи за межами спеціально
виділеного приміщення (видача у тимчасове користування
державному реєстратору) фіксується записом про це у журналах
обліку поточного руху реєстраційних справ юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців, прийнятих на зберігання.
7. Факт видачі у встановлених законом випадках
реєстраційних справ фіксується у журналі обліку поточного руху
реєстраційних справ.
8. Реєстраційні справи припинених юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців, підприємницька діяльність яких
припинена, формуються протягом року та обліковуються у
журналах обліку за роками і зберігаються окремо.
Розділ II
ЄДИНИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
РЕЄСТР
Стаття 16. Єдиний державний реєстр
1. Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення Директива 2009/101/ЄС
державних органів, а також учасників цивільного обороту Стаття 3
достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб
підприємців
з
Єдиного
державного
реєстру. 1. У кожній державі-члені в центральному
реєстрі, комерційному реєстрі чи реєстрі
2. Єдиний державний реєстр ведеться на електронних носіях товариств на кожне зареєстроване товариство
відповідно до державних стандартів, що забезпечують його відкривається реєстраційна справа.
сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та
мережами, що складають інформаційний ресурс держави. 2. Для цілей цієї статті термін «за допомогою
електронних засобів» означає, що інформація
3. Технічні та програмні засоби ведення Єдиного державного спочатку пересилається і отримується за місцем
призначення за допомогою електронного
реєстру повинні забезпечувати:
автоматизоване ведення еталона Єдиного державного реєстру; обладнання, призначеного для обробки
цифрову
компресію)
та
контроль за повнотою внесення записів до Єдиного (включаючи
збереження
даних,
та
у
повному
обсязі
державного реєстру;
передачу відповідним органам статистики, доходів і зборів, відправлена, передана та отримана у спосіб, що
Пенсійного фонду України повідомлень та відомостей з визначається державою-членом телеграфом,
реєстраційних карток при вчиненні реєстраційних дій, що радіо, оптичними засобами або іншими
передбачені цим Законом, у тому числі для взяття на облік, зняття електромагнітними засобами.
з обліку юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
.
отримання даних у порядку взаємообміну інформацією
відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України;
виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази
даних Єдиного державного реєстру (накопичення, аналіз даних,

Вимоги
щодо
дотримані.

ведення

реєстру

актуалізація даних, права доступу тощо);
зберігання відомостей про юридичних осіб або фізичних осіб
- підприємців протягом 75 років з дати внесення запису про
припинення юридичної особи або припинення підприємницької
діяльності фізичною особою - підприємцем;
захист
даних
згідно
із
законом;
достовірність та повноту відомостей з реєстраційних карток;
контроль

за

проведенням

реєстраційних

дій;

оперативну видачу виписок та довідок з Єдиного державного
реєстру, а також документальне відтворення процедур державної
реєстрації.
4. До Єдиного державного реєстру не заносяться відомості, що
становлять державну таємницю.
5. Єдиний державний реєстр створюється і ведеться
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців, який є його розпорядником.
Адміністратором Єдиного державного реєстру є державне
підприємство, що належить до сфери управління центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
6. Єдиний державний реєстр є об'єктом права державної
власності.
н/з

Директива 2009/101/ЄC
Стаття 4
1. Документи та відомості, які підлягають
розкриттю
відповідно
до
статті
2,
оформлюються та подаються однією з мов,
дозволених мовним законодавством, що
застосовується в державі-члені, в якій було
відкрито реєстраційну справу відповідно до
частини 1 статті 3.

2. Додатково до обов‘язкового розкриття
інформації, зазначеного у статті 3, держави-

Ці норми повинні бути імплементовані в
українське законодавство.

члени дозволяють добровільне розкриття
документів та відомостей, зазначених в статті 2,
будь-якими офіційними мовами Співтовариства
відповідно до статті 3.
Держави-члени можуть передбачити засвідчення
перекладу таких документів та відомостей.
Держави-члени вживають необхідних заходів для
сприяння доступу третіх сторін до перекладів, які
розкриваються у добровільному порядку
3. Додатково до обов‘язкового розкриття,
зазначеного в статті 3, та добровільного
розкриття, зазначеного в частині 2 цієї статті,
держави-члени можуть дозволити розкриття
відповідних документів та відомостей відповідно
до статті 3, будь-якою іншою мовою (іншими
мовами).
Держави-члени можуть передбачити засвідчення
перекладу таких документів та відомостей.
4. У разі виявлення розбіжностей між
документами та відомостями, розкритими
офіційними мовами реєстру та перекладом,
розкритим у добровільному порядку, останній
не може бути використаний проти третіх сторін.
Проте, треті особи можуть посилатися на такі
переклади, розкриті у добровільному порядку,
якщо товариство не доведе, що третім особам
було відомо про версію перекладу, яка підлягає
обов‘язковому розкриттю.
Стаття 17. Відомості Єдиного державного реєстру
1. Відомості про юридичну особу або фізичну особу підприємця включаються до Єдиного державного реєстру
шляхом внесення записів на підставі відомостей з відповідних
реєстраційних карток та відомостей, що надаються юридичними
особами державному реєстратору за місцезнаходженням

Директива 2009/101/ЄC
Стаття 2
Держави-члени
вживають
заходів,
що
вимагаються для забезпечення обов’язкового

Вимоги щодо обов’язковго розкриття
інформації компаніями дотримані.

реєстраційної

справи

згідно

із

законодавством

України. розкриття товариствами принаймні таких
документів та відомостей:
Форми реєстраційних карток затверджуються Міністерством
юстиції України.
(a) установчі документи та статути, якщо
2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості
вони містяться у різних документах;
щодо юридичної особи:
повне найменування юридичної особи та скорочене у разі
його наявності;
(b) будь-які зміни до документів, зазначених
ідентифікаційний код юридичної особи;
у пункті (а), включаючи будь-яке
організаційно-правова форма;
подовження строку діяльності товариства;
центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери
управління якого належить державне підприємство або частка
держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка (c) після внесення кожної зміни до
установчих документів або до статутів,
становить не менше 25 відсотків;
повний текст документа або статуту зі
місцезнаходження юридичної особи;
змінами на поточний момент;
перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому
числі прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна
громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або (d) призначення на посаду, звільнення з
паспортного
документа
іноземця,
місце
проживання,
посади та відомості про осіб, які, або як
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за
орган, створений згідно з законом, або як
наявності), якщо засновник - фізична особа; найменування,
члени будь-якого такого органу:
країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код,
якщо засновник - юридична особа;
уповноважені представляти товариство
інформація про кінцевого вигодоодержувача юридичної (і)
у
правовідносинах
з третіми сторонами та в
особи, у тому числі кінцевого вигодоодержувача її засновника,
інших
процесуальних
діях;
якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по
батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер
паспорта громадянина України або паспортного документа (іі)
беруть участь в управлінні, нагляді або
іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової контролі за товариством.
картки платника податків (за наявності);
інформація про структуру власності засновників - юридичних
осіб (крім політичних партій, творчих спілок та їх (e) не менше ніж один раз на рік, - сума
випущеного капіталу, коли в установчих
територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торговодокументах або статутах зазначено суму
промислових палат, державних органів, органів місцевого
зареєстрованого капіталу, якщо будь-яке
самоврядування та їх асоціацій), яка дає можливість встановити
збільшення випущеного капіталу вимагає
фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб, а
внесення змін до установчих документів;
саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна
громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або
паспортного
документа
іноземця,
місце
проживання, (f)
документи фінансової звітності за кожен
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за
фінансовий рік, які мають бути
наявності);
оприлюднені відповідно до Директив
види діяльності;

відомості про органи управління юридичної особи;
прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) та
реєстраційні номери облікових карток платників податків, які
обираються (призначаються) до органу управління юридичної
особи, уповноважених представляти юридичну особу у
правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право
вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому
числі підписувати договори;
дані про наявність обмежень щодо представництва від імені
юридичної особи;
дані про розмір статутного капіталу (статутного або
складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників
(учасників), та про дату закінчення його формування;
дата та номер запису про проведення державної реєстрації
юридичної особи, дати та номери записів про внесення змін до
нього;
підстави для відмови у проведенні державної реєстрації;
дані про установчі документи, дати та номери записів про
внесення змін до них;
дані про наявність відмітки про те, що юридична особа
створюється та діє на підставі модельного статуту;
підстави для відмови у проведенні державної реєстрації змін
до установчих документів;
дата та номер запису про скасування державної реєстрації змін
до установчих документів юридичної особи;
дата та номер запису про втрату оригіналів установчих
документів;
дані про відокремлені підрозділи юридичної особи;
дані про перебування юридичної особи в процесі
провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості
про розпорядника майна, санатора;
дані про перебування юридичної особи в процесі
припинення, зокрема дата реєстрації рішення засновників
(учасників) або уповноважених ними органів про припинення
юридичної особи, відомості про комісію з припинення
(ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо);
дата та номер запису про початок процесу проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення
юридичної особи шляхом її ліквідації;
дата та номер запису про зупинення процесу проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення
юридичної особи у зв'язку з початком процесу проведення

Ради
78/660/ЄЕС,
83/349/ЄЕС,
86/635/ЄЕС та 91/674/ЄЕС;
(g)

зміна місцезнаходження товариства;

(h)

ліквідація товариства;

(i)

рішення суду про припинення діяльності
товариства;

(g) призначення ліквідаторів, відомості про них
та їхні повноваження, окрім випадків,
коли такі повноваження виключно і
вичерпно визначаються в законі або в
статуті товариства;
(k)

момент припинення процесу ліквідації та,
у тих державах-членах, в яких вилучення з
реєстру тягне за собою будь-які юридичні
наслідки, зазначення факту такого
вилучення.

Ч. 3 Ст. 3
3. Усі документи та відомості, які мають бути
розкриті згідно зі статтею 2, містяться у
реєстраційній справі або вносяться до реєстру;
предмет записів до реєстру кожного разу має
зазначатися у реєстраційній справі.
Держави-члени забезпечують, що подання усіх
документів та відомостей, які мають бути
розкриті згідно зі статтею 2, товариствами, а
також іншими особами та органами, які
зобов’язані подавати або сприяти у поданні
таких документів, стане можливим за допомогою
електронних засобів. Більше того, державичлени можуть вимагати від усіх або від окремих
категорій товариств подавати усі або окремі види

заходів з припинення юридичної особи шляхом її ліквідації в
загальному порядку або у зв'язку з наявністю заперечень
заінтересованих осіб (органів) щодо проведення спрощеної
процедури державної реєстрації припинення юридичної особи;
відомості про перебування юридичної особи у процесі
припинення, зокрема про дату реєстрації рішення засновників
(учасників) або уповноваженого ними органу про припинення
юридичної особи; дату публікації у виданні спеціально
уповноваженого органу з питань державної реєстрації
повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи;
персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації,
ліквідаційної комісії), її голову, дату обрання (призначення) або
дату обрання (призначення) ліквідатора; реєстраційні номери
облікових карток платників податків всіх членів такої комісії (або
відомості про серію та номер паспорта громадянина України або
паспортного документа іноземця - для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають
запис в електронному безконтактному носії паспорта
громадянина України);
дата затвердження передавального акта або розподільчого
балансу;
дані про юридичних осіб, правонаступником яких є
зареєстрована юридична особа;
дані про юридичних осіб - правонаступників;
дата прийняття, дата набрання законної сили та номер
судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не
пов'язане з банкрутством, щодо порушення (припинення)
провадження у справі про банкрутство, щодо санації, щодо
визнання її банкрутом, щодо скасування державної реєстрації
припинення;
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення
юридичної
особи,
підстава
для
його
внесення;
дата та номер запису про відміну державної реєстрації
припинення юридичної особи, підстава для його внесення;
номер та дата розпорядження про скасування реєстрації
випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку;
місце проведення державної реєстрації, а також місце

таких документів та відомостей за допомогою
електронних засобів.
Усі документи та відомості, зазначені у статті 2,
які подаються у паперовій формі або за
допомогою електронних засобів, зберігаються в
реєстраційній справі або вноситися до реєстру в
електронній формі. З цією метою державичлени забезпечують, що всі такі документи та
відомості, які подаються у паперовій формі,
мають конвертуватися в реєстрі в електронну
форму.
Від документів та відомостей, зазначених в
статті 2, що були подані до реєстру до 31
грудня 2006 року у паперовій формі, не
вимагається автоматичної конвертації в реєстрі
у електронну форму. Однак держави-члени
забезпечують, що такі документи та відомості
конвертуються у електронну форму після
отримання заявки про їх розкриття в
електронному вигляді, поданої відповідно до
правил, ухвалених для набуття чинності
пунктом 4.

проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим
Законом;
місцезнаходження реєстраційної справи;
дані про видачу виписок, витягів, довідок з Єдиного
державного реєстру;
прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, що внесла до
Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію
юридичної особи, внесла зміни до цього запису або внесла запис
про державну реєстрацію припинення юридичної особи;
відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією
з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та
зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких юридична
особа перебуває на обліку; дата надходження від органів доходів і
зборів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора
документів (повідомлень, інформації), передбачених цим
Законом, у зв’язку з припиненням юридичної особи із
зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка
підписала документ; дані органів статистики про основний вид
економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі
даних державних статистичних спостережень відповідно до
статистичної методології за підсумками діяльності за рік; дані
Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника
єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва
платника єдиного внеску за основним видом його економічної
діяльності; у разі зміни місцезнаходження юридичної особи термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі
доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації;
інша додаткова інформація про здійснення зв'язку з
юридичною особою;
фінансова звітність про господарську діяльність юридичної
особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про річні
фінансові результати;
відомості про відкриття та закриття рахунків юридичних осіб;
відомості про накладення та зняття арештів на рахунки
юридичних осіб та їх майно (у тому числі на закріплене за
відокремленими підрозділами);
відомості про відкриття виконавчого провадження щодо
юридичних осіб;
відомості про строк, визначений засновниками (учасниками)
юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про

припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх
вимог;
відомості про початок проведення органами доходів і зборів,
Пенсійного фонду України позапланової перевірки, призначеної
у зв'язку з припиненням юридичної особи;
відомості про неможливість проведення органами доходів і
зборів, Пенсійного фонду України позапланової перевірки,
призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи;
відомості про наявність заперечень органів доходів і зборів,
Пенсійного фонду України проти проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи;
відомості про відкликання повідомлення про наявність
заперечень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України
проти проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи;
дата подання заяви щодо обрання спрощеної системи
оподаткування, податкова адреса суб’єкта господарювання, місце
провадження господарської діяльності, обрана група платників
єдиного податку, дата надсилання електронної копії такої заяви
до органу доходів і зборів, якщо така заява подана як додаток до
реєстраційної картки;
дата подання реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію
як платника податку на додану вартість, дата надсилання
електронної копії такої заяви до органу доходів і зборів, якщо
така заява подана як додаток до реєстраційної картки.
3. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості
щодо державних органів і органів місцевого самоврядування як
юридичних осіб:
повне найменування юридичної особи та скорочене в разі
його наявності;
ідентифікаційний код юридичної особи;
місцезнаходження юридичної особи;
дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено
юридичну особу;
дата створення юридичної особи;
дата державної реєстрації юридичної особи;
дані про відокремлені підрозділи юридичної особи;
дані про перебування юридичної особи в процесі
припинення;
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення
юридичної
особи,
підстава
для
його
внесення.

відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією
з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та
зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких юридична
особа перебуває на обліку; дата надходження від органів доходів і
зборів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора
документів (повідомлень, інформації), передбачених цим
Законом, у зв’язку з припиненням юридичної особи із
зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка
підписала документ; дані органів державної статистики про
основний вид економічної діяльності юридичної особи,
визначений на підставі даних державних статистичних
спостережень відповідно до статистичної методології за
підсумками діяльності за рік; дані Пенсійного фонду України про
реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас
професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за
основним видом його економічної діяльності; у разі зміни
місцезнаходження юридичної особи - термін, до якого юридична
особа перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем
попередньої реєстрації.
4. В Єдиному державному реєстрі повинні міститися такі
відомості
щодо
фізичної
особи
підприємця:
ім'я фізичної особи;
реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні
переконання
відмовляються
від
прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають
відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та
номером паспорта);
країна громадянства фізичної особи;
місце проживання;
види діяльності;
дата та номер запису про проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця, дати та номери записів про
внесення змін до нього;
підстави для відмови у проведенні державної реєстрації;
підстави для відмови у проведенні державної реєстрації змін

до відомостей про фізичну особу - підприємця
дані про припинення підприємницької діяльності, дані щодо
порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство,
щодо визнання банкрутом, щодо скасування державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності;
прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової
картки платника податків особи, яка призначена управителем
майна фізичної особи - підприємця;
дата та номер запису про державну реєстрацію припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, а
також підстава для його внесення;
дата та номер запису про відміну державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем, а також підстава для його внесення;
місце проведення державної реєстрації, а також місце
проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим
Законом;
місцезнаходження реєстраційної справи;
прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, що внесла до
Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію
фізичної особи - підприємця, внесла зміни до цього запису або
внесла запис про державну реєстрацію припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем;
відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією
з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та
зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких фізична
особа - підприємець перебуває на обліку; дані про основний вид
діяльності; дані органів державної статистики про основний вид
економічної діяльності фізичної особи - підприємця, визначений
на підставі даних державних статистичних спостережень
відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності
за рік; дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер
платника єдиного внеску, клас професійного ризику
виробництва платника єдиного внеску за основним видом його
економічної діяльності; у разі зміни місця проживання фізичної
особи - підприємця - термін, до якого фізична особа підприємець перебуває на обліку в органі доходів і зборів за
місцем попередньої реєстрації;
відомості про відкриття та закриття рахунків фізичних осіб підприємців у банках та інших фінансових установах;

відомості про накладення та зняття арештів на рахунки та
майно фізичних осіб - підприємців;
відомості про відкриття виконавчого провадження щодо
фізичних осіб - підприємців;
інша додаткова інформація про здійснення зв'язку з фізичною
особою - підприємцем;
дата подання заяви щодо обрання спрощеної системи
оподаткування, податкова адреса суб’єкта господарювання, місце
провадження господарської діяльності, обрана група платників
єдиного податку, обрані види діяльності згідно з КВЕД ДК
009:2010 (для платників єдиного податку першої та другої груп),
дата надсилання електронної копії такої заяви до органу доходів і
зборів, якщо така заява подана як додаток до реєстраційної
картки;
дата подання реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію
як платника податку на додану вартість, дата надсилання
електронної копії такої заяви до органу доходів і зборів, якщо
така заява подана як додаток до реєстраційної картки.
5. В Єдиному державному реєстрі містяться також відомості
про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, про
відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу, а
також відомості про зарезервовані найменування юридичних
осіб.
6. Порядок взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів
органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України,
а також документами в електронній формі, передбаченими цим
Законом, між центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, органами
статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України
затверджується Міністерством юстиції України разом з
Пенсійним фондом України, центральними органами виконавчої
влади, що забезпечують формування державної політики у
відповідній сфері.
Стаття 18. Статус відомостей Єдиного державного реєстру
1. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного
державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості
вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з
третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.
2. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного
державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, то
третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні.

Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона
знала або могла знати про те, що такі відомості є
недостовірними.
3. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного
державного реєстру, не були до нього внесені, вони не можуть
бути використані в спорі з третьою особою, крім випадків, коли
третя особа знала або могла знати ці відомості.
Стаття 19. Внесення змін до відомостей про юридичну особу,які
містяться в Єдиному державному реєстрі
1. У разі якщо зміна відомостей про юридичну особу, які
містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов'язана із змінами,
що вносяться до установчих документів юридичної особи, або не
підлягає державній реєстрації, особа, уповноважена діяти від імені
юридичної особи (виконавчого органу), подає (надсилає
поштовим відправленням з описом вкладення) державному
реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи
юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення
змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному
державному реєстрі.
2. Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які
містяться в Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною
керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу
управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти
дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі
підписувати договори, крім документів, передбачених частиною
першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені
юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає
примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію)
рішення уповноваженого органу управління юридичної особи
про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу
(ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого
документа
про
їх
призначення.
Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться
в Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв'язку із зміною
складу засновників (учасників) юридичної особи, утвореної на
підставі модельного статуту, крім документів, передбачених
частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені
юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає

примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення
уповноваженого органу управління юридичної особи про
внесення змін до складу засновників (учасників) та один з
документів, передбачених частиною третьою статті 29 цього
Закону.
При зміні кінцевих вигодоодержувачів та/або власників
істотної участі юридичної особи, у тому числі кінцевих
вигодоодержувачів та/або власників істотної участі її засновника,
якщо засновник - юридична особа, подаються документи,
передбачені частиною першою цієї статті.
Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в
Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв'язку із зміною
місцезнаходження та/або найменування юридичної особи,
утвореної на підставі модельного статуту, крім документів,
передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена
діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково
подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію
рішення уповноваженого органу управління юридичної особи
про внесення таких змін.
Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться
в Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною статутного
капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи,
що діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом
Міністрів України, крім документів, передбачених частиною
першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені
юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає
примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення
уповноваженого органу управління юридичної особи про такі
зміни, а у разі зменшення статутного капіталу (статутного або
складеного капіталу) юридичної особи, крім зазначених
документів, додатково подається документ, що підтверджує
внесення плати за публікацію у спеціальному друкованому засобі
масової інформації відповідного повідомлення.
3. У разі якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які
містяться в Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи,
особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи
(виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу
(ксерокопію,
нотаріально
засвідчену
копію)
рішення
уповноваженого органу управління юридичної особи, яким
встановлено такі обмеження.

4. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу,
які містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо вони не
передбачені частинами першою - третьою цієї статті.
5. Документи, подані для внесення змін до відомостей про
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі,
приймаються згідно з описом, копія якого видається
(надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) в
день надходження документів заявнику з відміткою про дату їх
надходження.
Дата надходження документів про внесення змін до
відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному
державному реєстрі, вноситься до журналу обліку реєстраційних
дій.
6. Державний реєстратор залишає без розгляду документи,
подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які
містяться
в
Єдиному
державному
реєстрі,
якщо:
документи подані не за місцем проведення державної
реєстрації;
документи не відповідають вимогам, встановленим частинами
першою - п'ятою статті 8 цього Закону;
документи подані не у повному обсязі;
документи подані особою, яка не має відповідних
повноважень.
У разі якщо державному реєстратору надійшло рішення суду
щодо заборони проведення реєстраційних дій, яке набрало
законної сили, державний реєстратор залишає без розгляду
документи, подані для внесення змін до відомостей про
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
7. Якщо документи про внесення змін до відомостей про
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі,
залишені без розгляду, державний реєстратор видає (надсилає
поштовим відправленням з описом вкладення) не пізніше
наступного робочого дня з дати їх надходження заявнику
відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення без
розгляду
та
подані
документи.

8. У разі якщо документи, що подавалися для внесення змін до
відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному
державному реєстрі, залишилися без розгляду, заявник може
повторно звернутися до державного реєстратора в загальному
порядку після усунення причин, що були підставою для
залишення
зазначених
документів
без
розгляду.
9. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення
без розгляду документів про внесення змін до відомостей про
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі,
зобов'язаний внести не пізніше наступного робочого дня з дати
їх надходження запис про внесення змін і в той самий день
подати відповідним органам статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України інформацію з реєстраційної картки
про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які
містяться в Єдиному державному реєстрі, із зазначенням номера
та
дати
внесення
відповідного
запису.
10. Водночас із внесенням до Єдиного державного реєстру
запису про зміну відомостей про юридичну особу, які відповідно
до цього Закону зазначаються у виписці з Єдиного державного
реєстру, державний реєстратор повинен видати (надіслати
поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику виписку
з Єдиного державного реєстру не пізніше наступного робочого
дня після отримання від органів статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України відомостей про внесення відповідних
відомостей
до
відомчих
реєстрів.
11. Юридична особа зобов'язана подавати (надсилати)
щороку протягом місяця, що настає за датою державної
реєстрації, починаючи з наступного року, державному
реєстратору для підтвердження відомостей про юридичну особу
реєстраційну картку про підтвердження відомостей про
юридичну
особу.
У разі якщо юридична особа, засновниками (учасниками) якої
затверджено статут, прийняла рішення продовжувати свою
діяльність на підставі модельного статуту, юридична особа подає
державному реєстратору таке рішення, реєстраційну картку про
підтвердження відомостей про юридичну особу з відповідною
відміткою та примірник оригіналу статуту для проставляння

штампу про те, що юридична особа з відповідної дати провадить
діяльність на підставі модельного статуту. Такий штамп
проставляється державним реєстратором також на примірнику
оригіналу статуту даної юридичної особи, що зберігається у
реєстраційній справі.
У разі якщо засновниками (учасниками) юридичної особи, що
діяла на підставі модельного статуту, прийнято рішення
продовжувати свою діяльність на підставі розроблених ними
установчих документів, юридична особа подає державному
реєстратору таке рішення та реєстраційну картку про
підтвердження відомостей про юридичну особу з відповідною
відміткою. Юридична особа вважається такою, що здійснює
діяльність на підставі установчих документів з моменту державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи у
порядку, встановленому статтею 29 цього Закону.
12. У разі ненадходження в установлений частиною
одинадцятою цієї статті строк реєстраційної картки про
підтвердження відомостей про юридичну особу державний
реєстратор зобов'язаний надіслати поштовим відправленням
протягом п'яти робочих днів з дати, встановленої для подання
реєстраційної картки, юридичній особі повідомлення щодо
необхідності подання державному реєстратору зазначеної
реєстраційної картки.
У разі надходження (поштовим відправленням або в
електронному вигляді в порядку взаємообміну) державному
реєстратору від органу доходів і зборів повідомлення
встановленого зразка про відсутність юридичної особи за її
місцезнаходженням
державний
реєстратор
зобов'язаний
надіслати поштовим відправленням протягом п'яти робочих днів
з дати надходження зазначеного повідомлення юридичній особі
повідомлення щодо необхідності подання державному
реєстратору реєстраційної картки.
13. Державний реєстратор залишає реєстраційну картку про
підтвердження відомостей про юридичну особу без розгляду, про
що повідомляє заявника у випадках, передбачених частиною
шостою цієї статті, та у порядку, встановленому частиною
сьомою цієї статті.
14. У разі неподання юридичною особою протягом місяця з дати
надходження їй відповідного повідомлення реєстраційної картки
про підтвердження відомостей про юридичну особу державний
реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру

запис про відсутність підтвердження зазначених відомостей
датою, яка встановлена для чергового подання реєстраційної
картки про підтвердження відомостей про юридичну особу.
Якщо державному реєстратору повернуто поштове
відправлення, державний реєстратор повинен внести до Єдиного
державного реєстру запис про відсутність юридичної особи за її
місцезнаходженням.
15. У разі втрати оригіналів установчих документів засновники
(учасники) юридичної особи або уповноважений ними орган чи
особа подає державному реєстратору за місцезнаходженням
реєстраційної справи юридичної особи заяву про втрату
оригіналів установчих документів встановленого зразка.
До цієї заяви додаються:
документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у
спеціальному
друкованому
засобі
масової
інформації
повідомлення про втрату оригіналів установчих документів;
довідка, видана органом внутрішніх справ, про реєстрацію
заяви про втрату оригіналів установчих документів.
Якщо заява про втрату оригіналів установчих документів
подається особою, яка згідно з відомостями, внесеними до
Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від
імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору
додатково пред'являється паспорт громадянина України або
паспортний
документ
іноземця.
Якщо документи подаються представником юридичної особи,
державному реєстратору додатково пред'являється паспорт
громадянина України або паспортний документ іноземця та
надається документ, що засвідчує повноваження представника.
Державний реєстратор має право залишити без розгляду заяву
про втрату оригіналів установчих документів, якщо заява
оформлена з порушенням вимог, встановлених частинами
першою та другою статті 8 цього Закону, або якщо до заяви не
додаються документи, передбачені цією частиною, або якщо до
державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони
проведення
реєстраційних
дій.
Про залишення без розгляду заяви про втрату документів
заявнику не пізніше наступного робочого дня з дати її
надходження державним реєстратором видається (надсилається

поштовим відправленням з описом вкладення) відповідне
повідомлення із зазначенням підстав залишення заяви про втрату
оригіналів
установчих
документів
без
розгляду.
Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення
без розгляду заяви про втрату оригіналів установчих документів
зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати її
надходження внести до Єдиного державного реєстру запис про
втрату оригіналів установчих документів юридичної особи.
Стаття 20. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру
1. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є
відкритими і загальнодоступними, за винятком реєстраційних
номерів облікових карток платників податків, відомостей про
відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на
рахунки та майно.
2. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі,
надаються
у
вигляді:
витягу

з

Єдиного

державного

реєстру;

довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному
реєстрі
інформації,
яка
запитується;
бази даних (сукупність інформації Єдиного державного
реєстру в електронному вигляді), для цілей бюро кредитних
історій;
даних в електронному вигляді для державних органів у зв'язку
із здійсненням ними повноважень, визначених законом.
3. Форма витягу, довідки та виписки з Єдиного державного
реєстру встановлюється Міністерством юстиції України. Витяг,
довідка та виписка з Єдиного державного реєстру підписуються
державним реєстратором і засвідчуються його печаткою.
Порядок надання державним органам даних в електронному
вигляді з Єдиного державного реєстру та їх перелік
встановлюються Міністерством юстиції України за погодженням
з відповідним державним органом
4. Строк надання відомостей з Єдиного державного реєстру не
повинен перевищувати п'яти робочих днів з дати надходження
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Стаття 2
1. Обов'язкове розкриття, передбачене Статтею
1,
охоплює
лише
наступні документи та детальні відомості:
(а) адресу філії;
(б) діяльність філії;
(в) реєстр,
в якому зберігається файл
підприємства,
що
згадується в Статті 3 Директиви Ради, разом з
реєстраційним
номером в цьому реєстрі;
(г) назва та юридична форма компанії та назва
філії,
якщо
вона відрізняється від назви підприємства;
(д) призначення, закриття офісу та детальна
інформація
про
осіб, які уповноважені представляти підприємство у
ділових
відносинах з третіми сторонами та в судових справах;
- як орган підприємства, складений згідно з законом чи
як
члени будь-якого такого органу, у відповідності із
розкриттям
підприємством, як передбачено в Статті 2 (1) (г)

н/з

запиту.
5. За одержання витягу, довідки та виписки з Єдиного
державного реєстру справляється плата, розмір та порядок
внесення якої визначаються Міністерством юстиції України.
Порядок передачі Бюро кредитних історій інформації з Єдиного
державного реєстру у форматі бази даних, а також розмір плати
за це та інші умови встановлюються Міністерством юстиції
України та Бюро кредитних історій на підставі договору. Розмір
зазначеної
плати
не
може
перевищувати
розміру
адміністративних витрат.
6. Кошти, одержані за отримання відомостей з Єдиного
державного реєстру, спрямовуються на фінансування видатків,
що пов'язані з його веденням.
7. Документом, що підтверджує внесення плати за отримання
відомостей з Єдиного державного реєстру, є копія квитанції,
виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою
банку.
8. Державні органи звільняються від плати за одержання за їх
запитом відомостей з Єдиного державного реєстру, якщо такий
запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень,
визначених законом.
9. Передача даних з Єдиного державного реєстру третім
особам на комерційній основі забороняється, за винятком
передачі даних бюро кредитних історій.
10. Державним органам забороняється надавати іншим особам
за їх зверненням відомості з Єдиного державного реєстру,
отримані в порядку, встановленому цим Законом.

Директиви
68/151/ЄЕС,
- як постійні представники підприємства для
діяльності філії, із указанням про подовження їх
повноважень;
(е) ліквідація підприємства, призначення
ліквідаторів,
детальних відомостей про них та їх
повноваження,
та
завершення
ліквідації згідно з розкриттям підприємства, як
передбачено
у
Статті 2 (1) (е), (и) та (і) Директиви 68/151/ЄЕС,
- процедури банкрутства, заходи, склад, чи будьякі
аналогічні процедури, суб'єктом яких являється
підприємство;
(є) бухгалтерські документи згідно зі Статтею
34;
(ж) закриття філії.
2. Держава-член, в якій відкрита філія, може
представити
для
розкриття, як передбачено в Статті 1:
(а) підпис осіб, вказаних параграфі 1 (д) та (е)
цієї
Статті;
(б) інструменти конституції та меморандум та
асоціативні
статті, якщо вони знаходяться в окремому
інструменті у відповідності зі Статтею 2 1) (а),
(б)
та
(в)
Директиви
68/152/ЄЕС, разом із доповненнями до цих
документів;
(в) формальне підтвердження/атестація від
реєстру,
вказане
в
параграфі 1 (в) цієї Статті, що має відношення
до
існування
підприємства;
(г) показання цінних паперів на власність
підприємства,
що
розташоване
в цій Державі-члені,
які
забезпечили
таке
розкриття,
має відношення до строку дії цих цінних

паперів.
Стаття

3

Обов'язкове розкриття, передбачене в Статті
2 (1) (є), буде лімітовано до документів
бухгалтерського обліку підприємства, які були
підготовлені, перевірені та розкриті у
відповідності
з
законом
Держави-члена,
яким
керується
підприємство,
згідно
Директиви 78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС та
84/253/ЄЕС
Стаття 21. Виписка з Єдиного державного реєстру
1. Виписка з Єдиного державного реєстру видається юридичній
особі або фізичній особі - підприємцю за їх письмовим запитом
протягом двох робочих днів з дати подання цього запиту, а також
у випадках, встановлених цим Законом.
2. Державні реєстратори використовують бланк виписки з
Єдиного державного реєстру встановленого зразка. Опис бланка
виписки з Єдиного державного реєстру, а також порядок його
оформлення встановлюються Міністерством юстиції України.
4.

У

виписці

зазначаються:

найменування юридичної особи або відокремленого
підрозділу юридичної особи, або ім'я фізичної особи підприємця;
ідентифікаційний код юридичної особи або відокремленого
підрозділу юридичної особи чи реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомили про це відповідний
орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право
здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
місцезнаходження юридичної особи або відокремленого
підрозділу юридичної особи, або місце проживання фізичної
особи
підприємця;

прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти
юридичні дії від імені юридичної особи або від імені фізичної
особи - підприємця без довіреності, у тому числі підписувати
договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників
податків;
наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної
особи
або
фізичної
особи
підприємця;
відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією
з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та
зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких юридична
особа або відокремлений підрозділ юридичної особи чи фізична
особа - підприємець перебуває на обліку; дані про основний вид
діяльності; дані Пенсійного фонду України про реєстраційний
номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику
виробництва платника єдиного внеску за основним видом його
економічної діяльності; у разі зміни місцезнаходження
юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної
особи чи місця проживання фізичної особи - підприємця термін, до якого фізична особа - підприємець перебуває на
обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації;
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
дата видачі виписки.
5. Виписка з Єдиного державного реєстру підписується
державним реєстратором і засвідчується його печаткою.
6. У разі, коли юридична особа знаходиться у процесі
припинення або фізична особа - підприємець знаходиться у
процесі припинення підприємницької діяльності, а також у разі,
якщо підприємницьку діяльність фізичної особи - підприємця
припинено, у виписці робиться відповідний запис.
8. Виписка з Єдиного державного реєстру не видається
юридичній особі у разі наявності в Єдиному державному реєстрі
запису
про:
відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням;

відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.
10. За одержання виписки з Єдиного державного реєстру
справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян. Не справляється плата за одержання
виписки з Єдиного державного реєстру під час проведення
державної реєстрації юридичної особи; фізичної особи підприємця; включення відомостей про діючих юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців; внесення змін до відомостей про
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, але
не пов'язані із змінами, що вносяться до установчих документів
юридичної особи; змін до установчих документів юридичної
особи; включення до Єдиного державного реєстру відомостей
про створення (закриття) відокремленого підрозділу юридичної
особи; змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які
містяться в Єдиному державному реєстрі, а також при внесенні до
Єдиного державного реєстру судового рішення про відміну
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичної особи – підприємця.
11. Кошти, одержані за надання виписки з Єдиного
державного реєстру, спрямовуються на фінансування видатків,
що пов'язані з його веденням.
12. Документом, що підтверджує внесення плати за отримання
виписки з Єдиного державного реєстру, є копія квитанції, виданої
банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.
Стаття 22. Публікація відомостей з Єдиного державного реєстру
1. Інформація про проведення державної реєстрації юридичної
особи, зміну місцезнаходження юридичної особи, зміну
найменування юридичної особи, прийняття засновниками
(учасниками), судом або уповноваженим органом рішення про
виділ, прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим
ними органом рішення щодо припинення юридичної особи, про
втрати оригіналів установчих документів, про персональний
склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної
комісії) та її голову або призначення ліквідатора, постановлення
судового рішення щодо припинення юридичної особи, якщо
таке рішення не пов'язане з банкрутством юридичної особи,
постановлення судового рішення щодо порушення провадження
у справі про банкрутство юридичної особи, про зменшення
статутного (складеного капіталу юридичної особи, проведення
державної реєстрації припинення юридичної особи, проведення
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4. Копія повного тексту або частини документів
або відомостей, зазначених у статті 2, має бути
доступною за заявкою. Заявки можуть
подаватися до реєстру у паперовій формі або за
допомогою електронних засобів на вибір
заявника.
Копії, зазначені у першому пункті, мають бути
доступні з реєстру у паперовій формі або за
допомогою електронних засобів на вибір
заявника. Таке положення застосовується до

н/з

державної реєстрації припинення юридичної особи за
принципом мовчазної згоди, про прізвище, ім'я, по батькові
спадкоємця, опікуна, піклувальника чи управителя майна
фізичної особи - підприємця, дату їх призначення, про
постановлення судового рішення щодо порушення провадження
у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця, про
проведення державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця, про постановлення
судового рішення щодо припинення провадження у справі про
банкрутство юридичної особи або фізичної особи - підприємця
підлягає обов'язковому опублікуванню в спеціалізованому
друкованому
засобі
масової
інформації.
Відомості, зазначені в частині першій цієї статті,
розміщуються центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, на своєму вебсайті.
2. Форма та зміст повідомлення щодо внесення відомостей до
Єдиного державного реєстру встановлюються Міністерством
юстиції України.

усіх документів та відомостей, незалежно від
того, чи були вони внесені до або після обраної
дати. Однак, держави-члени можуть вирішити,
що всі або певні види документів або
відомостей, поданих у паперовому вигляді до
або на дату, яка не може бути пізнішою за 31
грудня 2006 року, не надаватимуться з реєстру
за допомогою електронних засобів, якщо
минув певний період від дати внесення до
реєстру до дати надходження заяви до реєстру.
Такий період не може бути меншим за 10 років.
Плата за отримання копії повного тексту або
частини документів або відомостей, зазначених
в статті 2, у паперовій формі або за допомогою
електронних засобів, не перевищує вартості
адміністративних витрат.

Надані паперові копії мають бути посвідчені як
«завірена копія», якщо заявник вимагає такого
посвідчення. Надані електронні копії не
3. Підставою для опублікування повідомлень є внесення посвідчуються як «завірені копії», якщо заявник
відповідного запису до Єдиного державного реєстру. спеціально не вимагає такого посвідчення.
4. Повідомлення підлягають опублікуванню протягом десяти
робочих днів з дня внесення відповідного запису до Єдиного Держави-члени вживають необхідних заходів
державного
реєстру. для забезпечення того, що посвідчення
електронних копій гарантує як автентичність
5. За публікацію повідомлень у спеціалізованому друкованому їхнього походження, так і цілісність їхнього
засобі масової інформації про зміну місцезнаходження змісту, принаймні шляхом застосування
юридичної особи, зміну найменування юридичної особи, сучасної технології електронних підписів у
2 статті 2 Директиви
прийняття
засновниками
(учасниками),
судом
або розумінні частини
1).
1999/93/ЄС
(
уповноваженим органом рішення про виділ, зменшення

статутного (складеного) капіталу юридичної особи, втрату
оригіналів установчих документів юридичної особи справляється 5. Розкриття документів та відомостей,
плата в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів зазначених в частині 3, проводиться шляхом
громадян.
опублікування у спеціально призначеній для
таких цілей державою-членом національній
6. Документом, що підтверджує внесення плати за газеті усього тексту або його частини, так і

опублікування
платіжного

повідомлень,
доручення

є

копія квитанції або копія шляхом посилання на документ, що був
з
відміткою
банку. розміщений у реєстраційній справі або
внесений до реєстру. Національна газета,
У разі проведення державної реєстрації на підставі призначена
для
таких
цілей,
може
електронних документів у випадках, передбачених цим Законом, публікуватися в електронній формі.
підтвердженням внесення плати за публікацію повідомлень є
примірник електронного розрахункового документа.
Держави-члени можуть вирішити замінити
7. Кошти, що надходять як плата за опублікування
опублікування
в
національній
газеті
повідомлень, використовуються для відшкодування витрат,
рівноцінними ефективними заходами, які
пов'язаних з веденням Єдиного державного реєстру та виданням
принаймні призводять до використання
спеціалізованого друкованого засобу масової інформації.
системи, в якій розкрита інформація може бути
доступна у хронологічному порядку через
центральну електронну систему.

Одинадцята Директива 89/666/ЄЕС
ст. 2, 3
Стаття 22-1. Надання доступу до Єдиного державного реєстру
судам загальної юрисдикції
1. Судам загальної юрисдикції на безоплатній основі надається
безперешкодний доступ до відомостей Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
2. Доступ суду до відомостей про юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців забезпечується шляхом
безоплатного підключення суду до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
3. Використання судом інформації здійснюється у формі
спеціального витягу, що формується суддею, який здійснює
розгляд справи, підписується ним з обов'язковим зазначенням
дати і часу його формування та мети отримання таких відомостей
і
долучається
до
матеріалів
справи.
4. Суду забороняється надавати іншим особам за їх
зверненням відомості Єдиного державного реєстру юридичних
осіб
та
фізичних
осіб
підприємців.
5. Відповідальність за організацію доступу суду до Єдиного

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та контроль за дотриманням вимог щодо захисту
інформації
здійснює
керівник
апарату
суду.
6. Порядок доступу суду до відомостей Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
визначається положенням, що затверджується Міністерством
юстиції України за погодженням з Державною судовою
адміністрацією України.
Розділ

III

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Стаття 24. Документи, що подаються для проведення
державної реєстрації юридичної особи
1. Для проведення державної реєстрації юридичної особи
засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні
особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим
відправленням з описом вкладення або в разі подання
електронних документів подати опис, що містить відомості про
надіслані електронні документи, в електронній формі) такі
документи:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації юридичної особи, до якої може бути подана як додаток
заява щодо обрання юридичною особою спрощеної системи
оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну
реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою,
затвердженою центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну
політику;
примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену
копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу
про створення юридичної особи у випадках, передбачених
законом;
два примірники установчих документів (у разі подання
електронних документів - один примірник);
документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за
проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі
подання електронних документів для проведення державної
реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за

проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник
електронного розрахункового документа.
До реєстраційної картки на проведення державної реєстрації
юридичної
особи
засновником
(засновниками)
або
уповноваженою ними особою включається:
інформація про структуру власності засновників - юридичних
осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників
істотної участі цих юридичних осіб та містить такі дані про
зазначених фізичних осіб: прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта
громадянина України або паспортного документа іноземця, місце
проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків (за наявності);
інформація
про
кінцевого
вигодоодержувача
(вигодоодержувачів) юридичної особи, у тому числі кінцевого
вигодоодержувача (вигодоодержувачів) її засновника, якщо
засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім’я, по батькові
(за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта
громадянина України або паспортного документа іноземця, місце
проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків (за наявності). Зазначена інформація не включається до
реєстраційної картки для проведення державної реєстрації
політичних партій, творчих спілок та їх територіальних
осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат,
державних органів, органів місцевого самоврядування та їх
асоціацій.
У разі утворення юридичної особи на підставі модельного
статуту в реєстраційній картці на проведення державної
реєстрації юридичної особи проставляється відповідна відмітка з
посиланням на типовий установчий документ.
3. У випадках, що передбачені законом, крім документів, які
передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається
(надсилається) копія рішення органів Антимонопольного
комітету України або Кабінету Міністрів України про надання
дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів
господарювання.
6. У разі державної реєстрації фермерського господарства крім
документів, які передбачені частиною першою цієї статті,
додатково подається копія Державного акта на право приватної
власності засновника на землю або копія Державного акта на

право постійного користування землею засновником, або копія
договору про право користування землею засновником, зокрема
на умовах оренди.
7. У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником
(засновниками) якої є іноземна юридична особа, крім документів,
які передбачені частиною першою цієї статті, додатково
подається документ про підтвердження реєстрації іноземної
особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із
торговельного, банківського або судового реєстру, який
відповідає вимогам частини шостої статті 8 цього Закону.
8. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для проведення державної реєстрації юридичної
особи, якщо вони не передбачені частинами першою - сьомою
цієї
статті.
9. Якщо документи для проведення державної реєстрації
юридичної особи подаються засновником юридичної особи,
державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт
громадянина України або паспортний документ іноземця.
Якщо документи для проведення державної реєстрації
юридичної особи подаються особою, уповноваженою
засновником (засновниками) юридичної особи, державному
реєстратору додатково пред'являється її паспорт громадянина
України або паспортний документ іноземця та надається
документ, що засвідчує її повноваження, або в разі подання
електронних документів документ, що засвідчує повноваження
цієї особи, в електронній формі залучається до документів,
передбачених частинами першою - сьомою цієї статті.
10. Документи, які подані для проведення державної реєстрації
юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день
надходження документів видається (надсилається поштовим
відправленням) засновнику або уповноваженій ним особі з
відміткою
про
дату
надходження
документів.
Дата надходження документів для проведення державної
реєстрації юридичної особи вноситься до журналу обліку
реєстраційних
дій.

11. Державний реєстратор зобов'язаний залишити без
розгляду документи, які подані для проведення державної
реєстрації юридичної особи, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення
державної
реєстрації;
документи не відповідають вимогам, які встановлені
частинами першою, другою, четвертою - сьомою статті 8 та
частиною
п'ятою
статті
10
цього
Закону;
до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо
заборони у проведенні реєстраційних дій;
документи
подані
не
в
повному
обсязі;
документи подано особою, яка не має на це повноважень.
12. Про залишення документів, які подані для проведення
державної реєстрації юридичної особи, без розгляду засновнику
або уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого
дня з дати їх надходження державним реєстратором видаються
(надсилається поштовим відправленням з описом вкладення)
відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення
документів без розгляду та документи, що подавалися для
проведення державної реєстрації юридичної особи, відповідно до
опису.
Залишення документів, які подавалися для проведення
державної реєстрації юридичної особи, без розгляду не
перешкоджає засновнику або уповноваженій ним особі
повторному зверненню до державного реєстратора в загальному
порядку після усунення причин, що були підставою для
залишення
цих
документів
без
розгляду.
13. Подання електронних документів для проведення
державної реєстрації юридичної особи державному реєстратору
засновником (засновниками) або уповноваженою ним (ними)
особою здійснюється виключно для засвідчення державним
реєстратором
факту
створення
юридичної
особи.
Подання засновником (засновниками) або уповноваженою
ним (ними) особою документів державному реєстратору для
проведення державної реєстрації змін до установчих документів
юридичної особи здійснюється виключно на паперових носіях

без подання електронних документів.
Стаття 24-1. Особливості державної реєстрації центральних
органів виконавчої влади
1. Державна реєстрація новоутвореного та утвореного в
результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення
центрального органу виконавчої влади як юридичної особи
здійснюється у триденний строк з дня набрання чинності актом
Президента України про призначення керівника відповідного
центрального
органу
виконавчої
влади.
2. Для здійснення державної реєстрації керівник центрального
органу виконавчої влади або уповноважена ним особа подає
державному реєстратору:
заповнену реєстраційну картку на здійснення державної
реєстрації юридичної особи;
засвідчену копію акта Президента України про призначення
керівника
центрального
органу
виконавчої
влади.
За здійснення державної реєстрації центральних органів
виконавчої влади реєстраційний збір не справляється.
3. Документи для здійснення державної реєстрації
новоутвореного та утвореного в результаті злиття, приєднання,
поділу або перетворення центрального органу виконавчої влади
як юридичної особи подаються державному реєстратору за
місцезнаходженням органу, що прийняв рішення про утворення
центрального органу виконавчої влади, а у разі визначення
місцезнаходження утвореного центрального органу виконавчої
влади
за
цим
місцезнаходженням.
4. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня
після отримання належних документів вносить запис про
здійснення державної реєстрації центрального органу виконавчої
влади як юридичної особи та повідомляє про це органи
статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України.
Не пізніше наступного робочого дня після отримання
державним реєстратором від органів статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної
особи державний реєстратор оформляє та видає (надсилає

поштовим відправленням з описом вкладення) керівнику
центрального органу виконавчої влади або уповноваженій ним
особі виписку з Єдиного державного реєстру.
Стаття 25. Порядок проведення державної реєстрації юридичної
особи
1. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення
документів, які подані для проведення державної реєстрації
юридичної особи, без розгляду зобов'язаний перевірити ці
документи на відсутність підстав для відмови у проведенні
державної реєстрації юридичної особи, які передбачені
частиною
першою
статті
27
цього
Закону.
2. Перевірка на відсутність підстав для відмови, які передбачені
абзацами п'ятим - восьмим частини першої статті 27 цього
Закону, здійснюється з використанням відомостей з Єдиного
державного
реєстру.
3. За відсутності підстав для відмови у проведенні державної
реєстрації юридичної особи державний реєстратор повинен
внести до реєстраційної картки на проведення державної
реєстрації юридичної особи ідентифікаційний код відповідно до
вимог Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України та внести до Єдиного державного реєстру запис про
проведення державної реєстрації юридичної особи на підставі
відомостей цієї реєстраційної картки.
4. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації юридичної особи є датою
державної
реєстрації
юридичної
особи.
5. Строк державної реєстрації юридичної особи не повинен
перевищувати три робочих дні з дати надходження документів
для проведення державної реєстрації юридичної особи.
6. Не пізніше наступного робочого дня після отримання
державним реєстратором від органів статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної
особи державним реєстратором видається (надсилається
поштовим відправленням з описом вкладення) засновнику або
уповноваженій ним особі один примірник оригіналу установчих
документів з відміткою державного реєстратора про проведення
державної реєстрації юридичної особи та виписка з Єдиного

державного реєстру.
7.
Порядок
передачі
державному
реєстратору
ідентифікаційних кодів Єдиного державного реєстру підприємств
та організацій України для внесення їх до реєстраційної картки
визначається Міністерством юстиції України та центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері статистики.
Стаття 26. Передача відомостей про державну реєстрацію
юридичної особи до органів статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України для взяття юридичної особи на облік
1. Державний реєстратор у день державної реєстрації юридичної
особи зобов'язаний передати відповідним органам статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів соціального
страхування відомості з реєстраційної картки на проведення
державної реєстрації юридичної особи.
До відповідного органу доходів і зборів одночасно з
відомостями з реєстраційної картки на проведення державної
реєстрації юридичної особи державним реєстратором
передається електронна копія заяви щодо обрання спрощеної
системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про
добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість,
виготовлена шляхом сканування, якщо такі заяви були подані як
додаток до реєстраційної картки.
2. Підставою для взяття юридичної особи на облік в органах
статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів
соціального страхування є надходження до цих органів
відомостей з реєстраційної картки на проведення державної
реєстрації юридичної особи.
Стаття 27. Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної
особи
1. Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації
юридичної
особи
є:
невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній картці
на проведення державної реєстрації юридичної особи,
відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення
державної
реєстрації
юридичної
особи;

невідповідність установчих документів вимогам частини
третьої статті 8 цього Закону;
порушення порядку створення юридичної особи, який
встановлено законом, зокрема:
наявність обмежень на зайняття відповідних посад,
встановлених законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи
органу управління юридичної особи;
невідповідність відомостей про засновників (учасників) та
кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної
особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному
реєстрі;
наявність
обмежень
щодо
вчинення
засновниками
(учасниками) юридичної особи або уповноваженою ними
особою юридичних дій, які встановлені абзацом четвертим
частини другої статті 35 цього Закону;
наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке
тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір
зареєструватися;
використання у найменуванні юридичної особи приватного
права повного чи скороченого найменування державного органу
або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих
найменувань, або історичного державного найменування, перелік
яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;
невідповідність найменування юридичної особи вимогам
закону щодо найменування окремих видів юридичних осіб (банк,
кредитна спілка, недержавний пенсійний фонд тощо);
встановлена іншими законами заборона використання у
найменуванні юридичної особи певних термінів, абревіатур,
похідних термінів.
Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи з
інших
підстав
не
допускається.
2. За наявності підстав для відмови у проведенні державної
реєстрації юридичної особи державний реєстратор зобов'язаний
не пізніше трьох робочих днів з дати надходження документів
для проведення державної реєстрації видати (надіслати
поштовим відправленням з описом вкладення) засновнику або
уповноваженій ним особі повідомлення про відмову в проведенні
державної реєстрації із зазначенням підстав для такої відмови та
документи, що подавалися для проведення державної реєстрації

юридичної

особи,

відповідно

до

опису.

3. Після усунення причин, що були підставою для відмови у
проведенні державної реєстрації юридичної особи, засновник
(засновники) або уповноважена ними особа можуть повторно
подати документи на проведення державної реєстрації
юридичної особи, які розглядаються у порядку, передбаченому
цим Законом для проведення державної реєстрації юридичної
особи.
4. Відмову в проведенні державної реєстрації юридичної
особи
може
бути
оскаржено
в
суді.
5. Порушення строків видачі (направлення поштовим
відправленням) засновнику або уповноваженій ним особі
примірника оригіналу установчих документів з відміткою
державного реєстратора про проведення державної реєстрації
юридичної особи, повідомлення про відмову у проведенні
державної реєстрації або повідомлення про залишення
документів без розгляду вважається відмовою у проведенні
державної реєстрації юридичної особи і може бути оскаржено в
суді.
Стаття 28. Відомості про відокремлені підрозділи юридичної
особи
1. Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи Одинадцята Директива 89/666/ЄEC
залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Art.2, 3
Єдиного
державного
реєстру.
2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про
відокремлені
підрозділи
юридичної
особи:
ідентифікаційний
ідентифікаційний
повне

код
код

найменування

місцезнаходження

юридичної
філії,
відокремленого

відокремленого

види діяльності відокремленого підрозділу;

особи;

представництва;
підрозділу;
підрозділу;

Ці положення відносяться виключно до
відокремлених підрозділів українських
юридичних осіб і не поширюються на
представництва іноземних юридичних
осіб.
Крім того, рівень регулювання діяльності
представництв нерезидента є дуже
низьким.

прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти
юридичні дії від імені юридичної особи на підставі довіреності, у
тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери
облікових карток платників податків;
відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією
з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та
зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких
відокремлений підрозділ юридичної особи перебуває на обліку;
дані про основний вид діяльності; дані Пенсійного фонду
України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас
професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за
основним видом його економічної діяльності; у разі зміни
місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи термін, до якого відокремлений підрозділ юридичної особи
перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем
попередньої реєстрації;
дату та номер запису про включення відомостей до Єдиного
державного реєстру, дату та номери запису про внесення змін до
нього;
місце проведення запису про включення відомостей до
Єдиного державного реєстру;
місцезнаходження реєстраційної справи юридичної особи;
прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, що внесла до
Єдиного державного реєстру запис про включення відомостей
про відокремлений підрозділ юридичної особи, внесла запис про
зміни до відомостей про відокремлений підрозділ або запис про
закриття відокремленого підрозділу юридичної особи.
3. Виконавчий орган юридичної особи або уповноважена ним
особа зобов'язані подати (надіслати поштовим відправленням з
описом
вкладення)
державному
реєстратору
за
місцезнаходженням юридичної особи заповнену реєстраційну
картку про створення відокремленого підрозділу та рішення
органу управління юридичної особи про створення
відокремленого підрозділу або повідомлення встановленого
зразка
про
закриття
відокремленого
підрозділу.
4. Державному реєстратору забороняється вимагати для
включення до Єдиного державного реєстру відомостей про
відокремлені підрозділи юридичної особи документи, якщо вони

не

передбачені

частиною

третьою

цієї

статті.

5. Якщо документи для включення до Єдиного державного
реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної
особи подаються особою, уповноваженою виконавчим органом
юридичної особи, державному реєстратору додатково
пред'являються паспорт громадянина України або паспортний
документ іноземця та документ, що засвідчує її повноваження.
6. Документи, які подані для включення до Єдиного
державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи
юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день
надходження документів видається (надсилається поштовим
відправленням) виконавчому органу юридичної особи або
уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження
документів.
Дата надходження документів для включення до Єдиного
державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи
юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних
дій.
7. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які передбачені частиною третьою цієї статті, якщо:
документи подані
реєстраційних

за

неналежним

місцем

проведення
дій;

реєстраційна картка не відповідає вимогам частин першої,
другої
та
сьомої
статті
8
цього
Закону.
8. Про залишення документів, які подані для включення до
Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені
підрозділи юридичної особи, без розгляду виконавчому органу
юридичної особи або уповноваженій ним особі не пізніше
наступного робочого дня з дати їх надходження державним
реєстратором видаються (надсилається поштовим відправленням
з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням
підстав залишення документів без розгляду та документи, що
подавалися для включення до Єдиного державного реєстру
відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи,
відповідно
до
опису.

Залишення документів, які подавалися для включення до
Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені
підрозділи юридичної особи, без розгляду не перешкоджає
виконавчому органу юридичної особи або уповноваженій ним
особі повторному зверненню до державного реєстратора в
загальному порядку після усунення причин, що були підставою
для
залишення
цих
документів
без
розгляду.
9. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення
документів, які передбачені частиною третьою цієї статті, без
розгляду зобов'язаний протягом двох робочих днів з дати
надходження цих документів долучити їх до реєстраційної
справи даної юридичної особи, внести відповідний запис до
Єдиного державного реєстру, видати (надіслати поштовим
відправленням з описом вкладення) заявнику виписку з Єдиного
державного реєстру та в той же день передати відповідні
відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи органам
статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України за
місцезнаходженням юридичної особи та за місцезнаходженням
відокремленого підрозділу.
10. Порушення строку видачі (направлення поштовим
відправленням) повідомлення про залишення без розгляду
документів, які подаються для внесення до Єдиного державного
реєстру відомостей про створення (закриття) відокремленого
підрозділу юридичної особи, має наслідки, передбачені
частиною
п'ятою
статті
27
цього
Закону.
Стаття 29. Державна реєстрація змін до установчих документів
юридичної особи
1. Для проведення державної реєстрації змін до установчих
документів юридична особа повинна подати (надіслати
поштовим відправленням з описом вкладення) такі документи:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;
примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену
копію) рішення про внесення змін до установчих документів.
Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення

про

внесення

змін

до

установчих

документів;

оригінали установчих документів юридичної особи з
відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними
на дату подачі документів, або копія опублікованого в
спеціалізованому друкованому засобі масової інформації
повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів
установчих документів;
два примірники змін до установчих документів юридичної
особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих
документів
у
новій
редакції;
документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за
проведення державної реєстрації змін до установчих документів,
якщо інше не встановлено цим Законом.
2. У разі внесення змін до статуту, які пов'язані із зменшенням
статутного капіталу (статутного або складеного капіталу)
юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною
першою цієї статті, додатково подається документ, що
підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому
друкованому
засобі
масової
інформації
відповідного
повідомлення.
3. У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані
із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, крім
документів, які передбачені частиною першою цієї статті,
додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія,
нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів:
рішення про вихід юридичної особи із складу засновників
(учасників);
заяви фізичної особи про вихід із складу засновників
(учасників);
заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу
частки
учасника
у
статутному
капіталі
товариства;
рішення уповноваженого органу юридичної особи про
примусове виключення засновника (учасника) із складу
засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено

законом або установчими документами юридичної особи.
4. У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані
із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи на
підставі факту смерті фізичної особи - засновника (учасника) та
відмови інших засновників (учасників) у прийнятті спадкоємця
(спадкоємців) померлого до складу засновників, крім документів,
які передбачені частиною першою цієї статті, додатково
подається ксерокопія (нотаріально засвідчена копія, копія,
завірена органом державної реєстрації актів цивільного стану)
свідоцтва про смерть фізичної особи або документа, що є
підставою для його видачі відповідно до Закону України "Про
державну реєстрацію актів цивільного стану"
6. У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані
із зміною мети установи, крім документів, які передбачені
частиною першою цієї статті, додатково подається копія
відповідного
судового
рішення.
7. Державному реєстратору забороняється вимагати документи
для проведення державної реєстрації змін до установчих
документів юридичної особи, якщо вони не передбачені
частинами
першою
шостою
цієї
статті.
8. Якщо документи для проведення державної реєстрації змін
до установчих документів юридичної особи подаються особою,
яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного
реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної
особи без довіреності, державному реєстратору додатково
пред'являється паспорт громадянина України або паспортний
документ
іноземця.
Якщо такі документи подаються іншим представником
юридичної особи, державному реєстратору додатково
пред'являється паспорт громадянина України або паспортний
документ іноземця та надається документ або нотаріально
засвідчена копія документа, що засвідчує повноваження
представника.
9. Документи, які подані для проведення державної реєстрації
змін до установчих документів юридичної особи, приймаються
за описом, копія якого в день надходження документів видається

(надсилається поштовим відправленням) заявнику з відміткою
про дату надходження документів.
Дата надходження документів для проведення державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи
вноситься
до
журналу
обліку
реєстраційних
дій.
11. Державний реєстратор зобов'язаний залишити без
розгляду документи, які подані для проведення державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи,
якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення
державної
реєстрації;
документи не відповідають вимогам, які встановлені
частинами першою, другою, четвертою, п'ятою та сьомою статті
8, частиною п'ятою статті 10 цього Закону;
документи
подані
не
у
повному
обсязі;
документи подано особою, яка не має на це повноважень;
до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо
заборони у проведенні реєстраційних дій.
13. Проведення державної реєстрації змін до установчих
документів юридичної особи здійснюється за процедурами,
передбаченими частинами першою - п'ятою статті 25 та
частинами другою-третьою статті 27 цього Закону для
проведення державної реєстрації юридичної особи.
14. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого
дня з дати проведення державної реєстрації змін до установчих
документів юридичної особи повинен видати (надіслати
поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику один
примірник оригіналу установчих документів у старій редакції з
відмітками державного реєстратора про проведення державної
реєстрації змін до установчих документів та в той же день
передати відповідним органам статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України відомості з реєстраційної картки на
проведення державної реєстрації змін до установчих документів
юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення
відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
15. У разі проведення державної реєстрації змін до установчих
документів, які пов'язані із зміною відомостей про юридичну
особу, які відповідно до цього Закону зазначаються у виписці з

Єдиного державного реєстру, державний реєстратор крім
документів, які передбачені частиною чотирнадцятою цієї статті,
додатково повинен видати (надіслати поштовим відправленням)
заявнику виписку з Єдиного державного реєстру не пізніше
наступного робочого дня після отримання від органів статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомостей про
внесення відповідних відомостей до відомчих реєстрів.
Стаття 30. Відмова у проведенні державної реєстрації змін до
установчих документів юридичної особи
1. Державний реєстратор відмовляє у проведенні державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи за
наявності підстав, встановлених частиною першою статті 27
цього Закону.
Стаття 31. Порядок скасування державної реєстрації змін до
установчих документів юридичної особи на підставі судового
рішення та порядок проведення державної реєстрації змін до
установчих документів юридичної особи, пов’язаних з
приведенням їх у відповідність із судовим рішенням
1. У разі постановлення судового рішення щодо скасування
рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу про внесення змін до установчих
документів юридичної особи або про визнання повністю або
частково недійсними змін до установчих документів юридичної
особи суд у день набрання законної сили судовим рішенням
надсилає його юридичній особі - відповідачу для вжиття заходів
до приведення установчих документів у відповідність із
прийнятим судовим рішенням, а також державному реєстратору
для внесення запису про судове рішення щодо скасування
державної реєстрації змін до установчих документів юридичної
особи.
до

Дата надходження відповідного судового рішення вноситься
журналу
обліку
реєстраційних
дій.

У разі якщо під час внесення запису про судове рішення щодо
скасування державної реєстрації змін до установчих документів
юридичної особи державний реєстратор встановлює, що в
Єдиному державному реєстрі містяться відомості про

реєстраційні дії, проведені після реєстраційної дії, стосовно якої
прийнято судове рішення щодо скасування її державної
реєстрації, державний реєстратор зобов’язаний повідомити про
це
суд,
який
прийняв
таке
судове
рішення.
На підставі повідомлення державного реєстратора суд, який
прийняв судове рішення щодо скасування державної реєстрації
змін до установчих документів юридичної особи, приймає
додаткове рішення про скасування також реєстраційних дій,
проведених після реєстраційної дії, стосовно якої прийнято
судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до
установчих
документів
юридичної
особи.
Суд, який прийняв судове рішення щодо скасування державної
реєстрації реєстраційних дій, проведених після реєстраційної дії,
стосовно якої прийнято судове рішення щодо скасування
державної реєстрації змін до установчих документів юридичної
особи, у день набрання законної сили судовим рішенням
надсилає його юридичній особі - відповідачу для вжиття заходів
до приведення установчих документів у відповідність із судовим
рішенням, а також державному реєстратору для внесення до
Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо
скасування державної реєстрації реєстраційних дій, проведених
після реєстраційної дії, стосовно якої прийнято судове рішення
щодо скасування державної реєстрації змін до установчих
документів
юридичної
особи.
Державний реєстратор у строк, що не перевищує двох
робочих днів з дати надходження судового рішення щодо
скасування державної реєстрації реєстраційних дій, проведених
після реєстраційної дії, стосовно якої прийнято судове рішення
щодо скасування державної реєстрації змін до установчих
документів юридичної особи, вносить до Єдиного державного
реєстру записи щодо скасування державної реєстрації
реєстраційних дій, проведених після реєстраційної дії, стосовно
якої прийнято судове рішення щодо скасування державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, і в
той самий день повідомляє про внесення таких записів органи
статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду
України.
2. Документи, подані для проведення державної реєстрації

змін до установчих документів юридичної особи, пов’язаних з
приведенням їх у відповідність із судовим рішенням,
приймаються за описом, копія якого в день надходження
документів видається (надсилається рекомендованим листом)
засновнику або уповноваженій ним особі з відміткою про дату
надходження
документів.
Дата надходження документів, поданих для проведення
державної реєстрації змін до установчих документів юридичної
особи, вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
3. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, подані для проведення державної реєстрації змін до
установчих документів юридичної особи, пов’язаних з
приведенням їх у відповідність із судовим рішенням, якщо:
документи
державної

подані

за

неналежним

місцем

проведення
реєстрації;

документи не відповідають вимогам, встановленим частинами
першою, другою, четвертою - сьомою статті 8 та частиною
п’ятою
статті
10
цього
Закону;
до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо
заборони
проведення
реєстраційних
дій;
документи

подані

не

в

повному

обсязі;

документи подані особою, яка не має на це повноважень;
в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про
реєстраційні дії, проведені після реєстраційної дії, стосовно якої
прийнято судове рішення щодо скасування її державної
реєстрації.
4. Про залишення без розгляду документів, поданих для
проведення державної реєстрації змін до установчих документів
юридичної особи, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із
судовим рішенням, засновнику або уповноваженій ним особі не
пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження
державний реєстратор видає (надсилає рекомендованим листом з
описом вкладення) документи, що подавалися для проведення

державної реєстрації змін до установчих документів юридичної
особи, відповідно до опису та відповідне повідомлення із
зазначенням підстав залишення документів без розгляду.
Залишення без розгляду документів, поданих для проведення
державної реєстрації змін до установчих документів юридичної
особи, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із судовим
рішенням, не перешкоджає повторному зверненню засновника
або уповноваженої ним особи до державного реєстратора в
загальному порядку після усунення причин, що були підставою
для
залишення
цих
документів
без
розгляду.
5. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення
без розгляду документів, поданих для проведення державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи,
пов’язаних з приведенням їх у відповідність із судовим рішенням,
зобов’язаний перевірити ці документи на відсутність підстав для
відмови у проведенні державної реєстрації змін до установчих
документів юридичної особи, пов’язаних з приведенням їх у
відповідність із судовим рішенням, відповідно до статті 30 цього
Закону.
6. Перевірка на відсутність підстав для відмови у проведенні
державної реєстрації змін до установчих документів юридичної
особи, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із судовим
рішенням, відповідно до статті 30 цього Закону здійснюється з
використанням відомостей з Єдиного державного реєстру.
7. У разі відсутності підстав для відмови у проведенні
державної реєстрації змін до установчих документів юридичної
особи, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із судовим
рішенням, державний реєстратор повинен внести до Єдиного
державного реєстру запис про проведення державної реєстрації
змін до установчих документів юридичної особи, пов’язаних з
приведенням їх у відповідність із судовим рішенням.
8. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації змін до установчих документів
юридичної особи, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із
судовим рішенням, є датою державної реєстрації змін до
установчих
документів
юридичної
особи.

9. Строк державної реєстрації змін до установчих документів
юридичної особи не повинен перевищувати три робочих дні з
дати надходження документів для проведення державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
10. Державний реєстратор у день проведення державної
реєстрації змін до установчих документів юридичної особи,
пов’язаних з приведенням їх у відповідність із судовим рішенням,
зобов’язаний передати відповідним органам статистики,
державної податкової служби, Пенсійного фонду України
відомості з реєстраційної картки на проведення державної
реєстрації змін до установчих документів.
Стаття 32. Особливості проведення державної реєстрації
юридичної особи, що створюється шляхом виділу
1. Для проведення державної реєстрації юридичної особи, що
створюється шляхом виділу, засновники (учасники) або
уповноважені ними орган чи особа крім документів, які
передбачені частинами першою - сьомою статті 24 цього Закону,
повинні додатково подати примірник оригіналу (ксерокопію або
нотаріально засвідчену копію) розподільчого балансу.
2. Прийом документів державним реєстратором для
проведення державної реєстрації юридичної особи, що
створюється шляхом виділу, проводиться в порядку,
встановленому частинами восьмою - дванадцятою статті 24 цього
Закону.
3. Державна реєстрація юридичної особи, що створюється
шляхом виділу, проводиться в порядку, встановленому статтями
25-27 цього Закону, не раніше двох місяців з дати публікації
повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) або
уповноваженим ними органом рішення про виділ у
спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.
4. Внесення до Єдиного державного реєстру запису про
рішення засновниками (учасниками) або уповноваженим ними
органом щодо виділу здійснюється за процедурами,
передбаченими статтею 34 цього Закону для внесення до
Єдиного державного реєстру запису про рішення засновниками
(учасниками) або уповноваженим ними органом щодо

припинення

юридичної

особи.

5. Якщо виділ здійснюється на підставі судового рішення,
внесення до Єдиного державного реєстру запису про це
здійснюється за процедурами, передбаченими статтею 38 цього
Закону для внесення до Єдиного державного реєстру запису про
судове рішення щодо припинення юридичної особи.
6. Виділ вважається завершеним з дати державної реєстрації
юридичних осіб, утворених в результаті виділу.
Розділ IV
ДЕРЖАВНА
РЕЄСТРАЦІЯ
ПРИПИНЕННЯ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Стаття 33. Припинення юридичної особи
1. Юридична особа припиняється в результаті передання всього
свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу,
перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за
рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної
особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням
або за рішенням державних органів, прийнятим у випадках,
передбачених
законом.
2. Юридична особа є такою, що припинилася, з дати
внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну
реєстрацію припинення юридичної особи.
Стаття 34. Документи, що подаються для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про рішення засновників (учасників)
юридичної особи або уповноваженим ними органом щодо
припинення юридичної особи
1. Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про
рішення щодо припинення юридичної особи заявник повинен
подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення)
державному реєстраторові оригінал або нотаріально засвідчену
копію рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними
органу щодо припинення юридичної особи.
2. У випадках, встановлених законом, крім документів, що

передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається
документ, який підтверджує одержання згоди відповідних
державних органів на припинення юридичної особи.
3. У разі припинення юридичної особи шляхом злиття або
приєднання рішення щодо припинення юридичної особи
підписується уповноваженими особами юридичної особи або
юридичних осіб, що припиняються, та юридичної особи правонаступника.
4. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису
про рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної
особи, якщо вони не передбачені частинами першою та другою
цієї
статті.
5. Якщо документи для внесення до Єдиного державного
реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи
подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до
Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від
імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору
додатково пред'являється паспорт громадянина України або
паспортний
документ
іноземця.
Якщо такі документи подаються іншим представником
юридичної особи, державному реєстратору пред'являється
паспорт громадянина України або паспортний документ
іноземця та додатково подається примірник оригіналу
(ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) документа, що
засвідчує
повноваження
такого
представника.
6. Документи, які подані для внесення до Єдиного державного
реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної
особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження
документів видається (надсилається поштовим відправленням)
заявнику з відміткою про дату надходження документів.
Дата надходження документів для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про рішення щодо припинення
юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних
дій.

Державний реєстратор вносить до Єдиного державного
реєстру запис про призначення комісії з припинення не пізніше
наступного робочого дня з дати отримання (надходження)
зазначених відомостей.
7. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які подані для внесення до Єдиного державного
реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної
особи або уповноваженого ними органу щодо припинення
юридичної
особи,
якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення
державної реєстрації припинення юридичної особи за рішенням
засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого
ними
органу;
документи не відповідають вимогам, які встановлені частиною
першою статті 8 цього Закону;
рішення щодо припинення юридичної особи оформлено з
порушенням вимог, які встановлені частиною третьою цієї статті;
документи

подані

не

у

повному

обсязі;

рішення щодо припинення юридичної особи не містить
відомостей про персональний склад комісії з припинення (комісії
з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора,
реєстраційні номери облікових карток платників податків (або
відомості про серію та номер паспорта громадянина України або
паспортного документа іноземця - для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають
запис в електронному безконтактному носії паспорта
громадянина України), про порядок або строк заявлення
кредиторами своїх вимог або якщо такий строк не відповідає
закону.
8. Про залишення документів, які подані для внесення до
Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо
припинення юридичної особи, без розгляду заявнику не пізніше
наступного робочого дня з дати їх надходження державним

реєстратором видаються (надсилається поштовим відправленням
з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням
підстав залишення документів без розгляду та документи, що
подавалися для внесення до Єдиного державного реєстру запису
про рішення щодо припинення юридичної особи, відповідно до
опису.
Залишення документів для внесення до Єдиного державного
реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи
без розгляду не перешкоджає повторному зверненню до
державного реєстратора в загальному порядку після усунення
причин, що були підставою для залишення цих документів без
розгляду.
Стаття 35. Порядок внесення до Єдиного державного реєстру
запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи
або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної
особи
1. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення
документів, які подані для внесення до Єдиного державного
реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної
особи або уповноваженого ними органу щодо припинення
юридичної особи, без розгляду повинен у день надходження цих
документів внести до Єдиного державного реєстру запис про
рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної
особи та в той же день повідомити органи статистики, доходів і
зборів, Пенсійного фонду України відомості про внесення такого
запису.
Повідомлення про внесення запису до Єдиного державного
реєстру щодо прийняття рішення засновників (учасників)
юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про
припинення юридичної особи публікується у спеціалізованому
друкованому засобі масової інформації.
Відомості про дату публікації повідомлення, яке містить
інформацію про строк заявлення вимог кредиторів щодо
юридичної особи, що припиняється, надаються органам доходів
і зборів, Пенсійного фонду України не пізніше наступного дня з
дати публікації такого повідомлення.

2. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про
рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної
особи
забороняється:
проведення державної реєстрації змін до установчих
документів юридичної особи, щодо якої прийнято рішення щодо
припинення;
внесення змін до Єдиного державного реєстру щодо
відомостей про відокремлені підрозділи, крім відомостей про їх
закриття;
проведення державної реєстрації юридичної особи,
засновником (учасником) якої є юридична особа, щодо якої
прийнято рішення щодо припинення.
Стаття 36. Порядок проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
1. Для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті її ліквідації голова ліквідаційної комісії,
уповноважена ним особа або ліквідатор після закінчення
процедури ліквідації, передбаченої законом, але не раніше
закінчення строку заявлення вимог кредиторами повинен подати
(надіслати рекомендованим листом з описом вкладення)
державному
реєстраторові
такі
документи:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією;
довідку відповідного органу доходів і зборів про відсутність
заборгованості
із
сплати
податків,
зборів;
довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про
відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування та
страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів
соціального
страхування;
довідку архівної установи про прийняття документів, які
відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

2. У випадках, що встановлені законом, крім документів, які
передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається
висновок аудитора щодо достовірності та повноти ліквідаційного
балансу.
Ліквідаційний баланс центрального органу виконавчої влади
повинен бути затверджений головою ліквідаційної комісії.
Нотаріальне засвідчення справжності підписів голови та членів
ліквідаційної комісії на ліквідаційному балансі у цьому випадку не
вимагається.
У реєстраційній картці на проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації голова
ліквідаційної комісії, уповноважена ним особа або ліквідатор
письмово зазначають та підтверджують своїм особистим
підписом, що ними вчинено всі передбачені законодавством дії
стосовно порядку припинення юридичної особи, включаючи
завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі із сплати
податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду
України та фондів соціального страхування).
3. У разі проведення державної реєстрації припинення
акціонерного товариства, крім документів, передбачених
частиною першою цієї статті, додатково подається копія
розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій,
засвідчена Національною комісією з цінних паперів та
фондового
ринку.
У разі проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи - емітента цінних паперів, крім документів,
передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається
довідка відповідного органу Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про відсутність нескасованих
випусків
цінних
паперів
цієї
юридичної
особи.
Спеціально уповноважений орган з питань державної
реєстрації спільно з Національною комісією з цінних паперів та
фондового
ринку
забезпечує
отримання
державним
реєстратором інформації про емісію цінних паперів
юридичними особами в порядку ( z1896-13 ), встановленому
спеціально уповноваженим органом з питань державної
реєстрації за погодженням з Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.

4. Державний реєстратор, отримавши документи для
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації, зобов’язаний перевірити інформацію про
наявність відкритих виконавчих проваджень стосовно такої
юридичної особи.
5. У разі якщо після закінчення процедури припинення,
передбаченої законом, але не раніше закінчення строку заявлення
кредиторами своїх вимог юридичній особі в установленому
законом порядку органом доходів і зборів та/або Пенсійного
фонду України не надані довідки про відсутність заборгованості
із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, страхових коштів до
Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування
або рішення про відмову в їх видачі, голова комісії з припинення
або уповноважена ним особа не раніше ніж через десять робочих
днів з дня закінчення такого строку набуває право на подання
державному реєстраторові документів, передбачених частинами
першою - третьою статті 36 цього Закону, за винятком
зазначених довідок, для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації за
принципом
мовчазної
згоди.
За наявності підстав, визначених абзацом першим цієї
частини, державний реєстратор проводить державну реєстрацію
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації за
принципом мовчазної згоди, про що вносить відповідний запис
до
Єдиного
державного
реєстру.
6. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи в результаті її ліквідації, якщо вони не
передбачені цією статтею.
7. Якщо документи для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації подаються
головою ліквідаційної комісії або уповноваженою ним особою
особисто, державному реєстратору додатково пред'являються
паспорт громадянина України або паспортний документ
іноземця та документ, що підтверджує його (її) повноваження.
8. Документи, які подані для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації,

приймаються за описом, копія якого в день надходження
документів видається (надсилається поштовим відправленням)
голові ліквідаційної комісії або уповноваженій ним особі з
відміткою
про
дату
надходження
документів.
Дата надходження документів для проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
вноситься
до
журналу
обліку
реєстраційних
дій.
9. Органи доходів і зборів, Пенсійного фонду України під час
проведення заходів щодо припинення юридичної особи
надсилають в електронній формі або на паперовому носії
державному реєстраторові протягом десяти робочих днів з дати
публікації повідомлення про рішення засновників (учасників)
юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо
припинення юридичної особи одне з таких повідомлень, що має
бути засвідчено підписом відповідної посадової особи у
встановленому
порядку,
а
саме:
повідомлення про початок проведення позапланової
перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення
юридичної
особи;
повідомлення про неможливість проведення позапланової
перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення
юридичної
особи.
У разі надіслання державному реєстраторові повідомлення
про неможливість проведення органами доходів і зборів,
Пенсійного фонду України позапланової перевірки, призначеної
у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи, таке
повідомлення не пізніше двох місяців з дати публікації
повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної
особи або уповноваженого ними органу щодо припинення
юридичної особи має бути замінено відповідним органом
доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України
повідомленням про проведення позапланової перевірки або про
наявність заперечень проти проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.
Повідомлення про наявність заперечень проти проведення
державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті

її ліквідації органами доходів і зборів та/або Пенсійного фонду
України надсилаються державному реєстраторові в електронній
формі або на паперовому носії із зазначенням обґрунтованих
обставин, які підтверджують проведення перевірки або
неможливість її проведення, наявність грошових зобов'язань або
заборгованості із сплати податків, зборів та/або єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,
страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів
соціального страхування або наявність інших обставин, за яких
юридичну особу не може бути припинено.
Органи доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України
зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дати, коли вони
дізналися про усунення обставин, які були підставою заперечень
проти проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті її ліквідації, в електронній формі або на
паперовому носії відкликати повідомлення про наявність таких
заперечень.
Форми повідомлень, зазначених у цій частині, порядок їх
заповнення
та
подання
державному
реєстраторові
встановлюються центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну
політику та Пенсійним фондом України відповідно.
Дата надходження до державного реєстратора повідомлень
органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України вноситься до
журналу обліку реєстраційних дій.
10. Державний реєстратор залишає без розгляду документи,
які подані для проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи в результаті її ліквідації, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення
державної
реєстрації;
документи не відповідають вимогам, які встановлені
частинами першою та другою статті 8 цього Закону;
документи подані не у повному обсязі;
документи подані раніше строку, встановленого абзацом
першим частини першої цієї статті;
в Єдиному державному реєстрі щодо юридичної особи, що
припиняється, містяться відомості про те, що вона є учасником
(власником) інших юридичних осіб та/або має не закриті
відокремлені підрозділи;
не скасовано реєстрацію всіх випусків акцій, якщо юридична
особа, що припиняється, є акціонерним товариством;

від органів доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України
надійшло повідомлення про наявність заперечень проти
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації, і воно не відкликане;
не зазначено та не підтверджено особистим підписом голови
ліквідаційної комісії, ліквідатора або уповноваженої особи
відомості, передбачені частиною другою цієї статті;
стосовно юридичної особи відкрито виконавче провадження;
стосовно юридичної особи відкрито провадження у справі
про банкрутство юридичної особи.
11. Про залишення документів, які подані для проведення
державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті
її ліквідації, без розгляду голові ліквідаційної комісії або
уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з
дати їх надходження державним реєстратором видаються
(надсилається
поштовим
відправленням)
відповідне
повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без
розгляду та документи, що подавалися для проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації,
відповідно до опису.
Залишення документів, які подавалися для проведення
державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті
її ліквідації, без розгляду не перешкоджає голові ліквідаційної
комісії або уповноваженій ним особі повторному зверненню до
державного реєстратора в загальному порядку після усунення
причин, що були підставою для залишення цих документів без
розгляду.
12. За відсутності підстав для залишення документів, які подані
для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті її ліквідації, без розгляду державний
реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру
запис про проведення державної реєстрації припинення
юридичної
особи
в
результаті
її
ліквідації.
Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації є датою державної реєстрації припинення
юридичної
особи.
13. Строк державної реєстрації припинення юридичної особи
в результаті її ліквідації не повинен перевищувати одного

робочого дня з дати надходження документів для проведення
державної реєстрації припинення юридичної особи.
14. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого
дня з дати проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи повинен видати (надіслати рекомендованим
листом) голові ліквідаційної комісії (ліквідатору) або
уповноваженій ним особі повідомлення про проведення
державної реєстрації припинення юридичної особи, другий
примірник якого залучається до реєстраційної справи такої
юридичної особи.
15. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію
припинення юридичної особи органам статистики, доходів і
зборів, Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку встановлюється статтею 40 цього
Закону.
Стаття 37. Порядок проведення державної реєстрації
припинення
юридичної особи
в результаті
злиття,
приєднання, поділу або перетворення
1. Для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення
голова комісії з припинення або уповноважена ним особа після
закінчення процедури припинення, передбаченої законом, але не
раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами повинна
подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом
вкладення)
державному
реєстраторові
такі
документи:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття,
приєднання,
поділу
або
перетворення;
підписаний головою і членами комісії з припинення
юридичної особи та затверджений засновниками (учасниками)
юридичної особи або органом, який прийняв рішення про
припинення
юридичної
особи,
примірник
оригіналу
передавального акта, якщо припинення здійснюється в результаті
злиття, приєднання або перетворення, чи розподільчого балансу,
якщо припинення здійснюється в результаті поділу, або їх
нотаріально
засвідчені
копії;
довідку архівної установи про прийняття документів, які

відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;
документ про узгодження плану реорганізації з органом
доходів і зборів (за наявності податкового боргу);
довідку відповідного органу доходів і зборів про відсутність
заборгованості
із
сплати
податків,
зборів;
довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про
відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових
коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального
страхування.
2. У випадках, що встановлені законом, крім документів, які
передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається
висновок аудитора щодо достовірності та повноти
передавального
акта
або
розподільчого
балансу.
У реєстраційній картці на проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання,
поділу або перетворення голова комісії з припинення або
уповноважена ним особа зазначають та підтверджують своїм
особистим підписом, що ними вчинено всі передбачені
законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної
особи, включаючи завершення розрахунків з кредиторами (у
тому числі із сплати податків, зборів, єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових
коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального
страхування).
3. У разі державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті перетворення документи, які передбачені абзацами
четвертим - сьомим частини першої цієї статті, державному
реєстратору
не
подаються.
4. Передавальний акт або розподільчий баланс повинен бути
затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або
органом, який прийняв рішення про припинення юридичної
особи. Нотаріальне засвідчення справжності підписів голови та
членів комісії з припинення юридичної особи на передавальному
акті або розподільчому балансі у такому разі не вимагається.

Передавальний акт або розподільчий баланс центрального
органу виконавчої влади повинен бути затверджений головою
комісії з реорганізації. Нотаріальне засвідчення справжності
підписів голови та членів комісії з реорганізації на
передавальному акті або розподільчому балансі у цьому випадку
не вимагається.
5. У разі проведення державної реєстрації припинення
акціонерних товариств, крім документів, передбачених частиною
першою цієї статті, додатково подається копія розпорядження
про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
У разі проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи - емітента цінних паперів, крім документів,
передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається
довідка відповідного органу Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про відсутність нескасованих
випусків цінних паперів цієї юридичної особи.
6. У разі якщо після закінчення процедури припинення,
передбаченої законом, але не раніше закінчення строку заявлення
кредиторами своїх вимог юридичній особі не надані в
установленому законом порядку органом доходів і зборів та/або
Пенсійного фонду України довідки про відсутність
заборгованості із сплати податків, зборів та/або єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,
страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів
соціального страхування або рішення про відмову в їх видачі,
голова комісії з припинення або уповноважена ним особа не
раніше ніж через десять робочих днів з дня закінчення такого
строку набуває право на подання державному реєстраторові
документів, передбачених частинами першою - п'ятою статті 37
цього Закону, за винятком зазначених довідок, для проведення
державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті
злиття, приєднання, поділу або перетворення за принципом
мовчазної згоди.
За наявності підстав, визначених абзацом першим цієї
частини, державний реєстратор проводить державну реєстрацію
припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання,
поділу або перетворення за принципом мовчазної згоди, про що
вносить відповідний запис до Єдиного державного реєстру.

7. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу,
перетворення, якщо вони не передбачені цією статтею.
8. Прийом документів, які подані для проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття,
приєднання, поділу або перетворення, здійснюється відповідно
до вимог частин п'ятої - шостої статті 36 цього Закону.
9. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які подані для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання,
поділу або перетворення, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення
державної реєстрації;
документи подані не у повному обсязі;
документи не відповідають вимогам, які встановлені
частинами першою та другою статті 8 цього Закону;
передавальний акт або розподільчий баланс не відповідає
вимогам, які встановлені частиною четвертою цієї статті;
документи подані раніше строку, встановленого абзацом
першим частини першої цієї статті;
в Єдиному державному реєстрі щодо юридичної особи, що
припиняється, містяться відомості про те, що вона є учасником
(власником) інших юридичних осіб та/або має не закриті
відокремлені підрозділи;
не скасовано реєстрацію всіх випусків акцій, якщо юридична
особа, що припиняється, є акціонерним товариством;
від органів доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України
надійшло повідомлення про наявність заперечень проти
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення, і воно
не відкликане;
не зазначені та не підтверджені особистим підписом голови
комісії з припинення або уповноваженою ним особою відомості,
передбачені
частиною
другою
цієї
статті.
10. Порядок залишення документів, які передбачені частинами
першою та другою цієї статті, без розгляду встановлюється
частиною дев'ятою статті 36 цього Закону.

11. Порядок внесення державним реєстратором запису про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в
результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення
встановлюється відповідно частинами десятою - дванадцятою
статті 36 цього Закону.
12. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію
припинення юридичної особи органам статистики, доходів і
зборів, Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку встановлюється статтею 40 цього
Закону.
13. Зміни до установчих документів юридичної особи, що не
припиняється в результаті приєднання, підлягають державній
реєстрації після державної реєстрації припинення юридичної
особи в результаті приєднання у порядку, встановленому статтею
29 цього Закону. Приєднання вважається завершеним з моменту
державної реєстрації припинення юридичних осіб, що
припиняються в результаті приєднання, та державної реєстрації
відповідних змін до установчих документів.
14. Державна реєстрація юридичної особи, яка утворена в
результаті злиття або поділу, здійснюється у порядку,
встановленому
статтями
24-27
цього
Закону.
15. Злиття вважається завершеним з моменту державної
реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної
реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у
результаті
злиття.
16. Поділ вважається завершеним з моменту державної
реєстрації новоутворених юридичних осіб та державної
реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у
результаті
поділу.
17. Державна реєстрація юридичної особи, яка утворена в
результаті перетворення, здійснюється у порядку, який
встановлено статтями 24-27 цього Закону. При перетворенні
юридичної особи до неї не застосовуються обмеження,
встановлені частиною другою статті 35 цього Закону.
Перетворення вважається завершеним з моменту державної

реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної
реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у
результаті перетворення.
Стаття 38. Порядок державної реєстрації припинення
юридичної особи на підставі судового рішення, що не пов'язане з
банкрутством юридичної особи
1. Суд, який постановив рішення щодо припинення юридичної
особи, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи, у день
набрання таким рішенням законної сили направляє його копію
державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи
для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове
рішення. Дата надходження відповідного судового рішення
вноситься державним реєстратором до журналу обліку
реєстраційних
дій.

Директива 2009/101/ЄС
Стаття 12
Законодавством держав-членів не може бути
передбачено припинення діяльності товариства
іншим чином, ніж це передбачено такими
положеннями:

(а)
припинення
діяльності
товариства
2. Підставами для постановлення судового рішення щодо відбувається за рішенням судового органу;
припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством
(b) рішення про припинення діяльності
юридичної
особи,
зокрема
є: товариства може бути ухвалене тільки за таких
підстав:
визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної
(і) не було вчинено документи, на підставі
особи через допущені при її створенні порушення, які не можна
яких створюється товариство, або у разі
усунути, а також в інших випадках, встановлених законом;
недотримання
правил
запобіжного
провадження нею діяльності, що суперечить установчим
контролю або встановленої законом
документам, або такої, що заборонена законом;
процедури;
невідповідність мінімального розміру статутного капіталу
юридичної особи вимогам закону;
(іі) цілі
діяльності
товариства
є
неподання протягом року органам доходів і зборів податкових
протиправними
або
суперечать
декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону;
державній політиці;
наявність в Єдиному державному реєстрі запису про
(ііі) документи, на підставі яких створюється
відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням;
товариство, або установчі документи не
визнання судом юридичної особи - емітента такою, що
містять найменування товариства, суми
відповідає ознакам фіктивності;
внесків кожного з учасників, загальної
неподання акціонерним товариством протягом двох років
суми випущеного капіталу або цілей
поспіль Національній комісії з цінних паперів та фондового
діяльності товариства;
ринку інформації, передбаченої законом;
нескликання акціонерним товариством загальних зборів
(iv) неспроможність у дотриманні положень
акціонерів протягом двох років поспіль;
національного законодавства стосовно
неутворення органів акціонерного товариства протягом року з
мінімальної суми капіталу, що підлягає
дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та
оплаті;
фондового ринку звіту про результати приватного розміщення

У Законі України є деякі додаткові
підстави недійсності юридичної особи в
порівнянні з Директивою 2009/101/ЄС

акцій серед засновників акціонерного товариства.
3. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення щодо
припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством
юридичної особи, внести до Єдиного державного реєстру запис
щодо цього судового рішення та в той же день повідомити
органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України,
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та
юридичну особу, щодо якої було прийнято судове рішення, про
внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.
4. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про
судове рішення щодо припинення юридичної особи
застосовуються обмеження, які встановлені законом, зокрема
частиною другою статті 35 цього Закону.
5. Суд призначає в рішенні щодо припинення юридичної
особи у зв'язку з її ліквідацією комісію з припинення
(ліквідаційну комісію) та встановлює строк і порядок її роботи.
Державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру
запис про призначення комісії з припинення (ліквідаційної
комісії) не пізніше наступного робочого дня з дати надходження
відповідного рішення.
6. У разі, якщо в судовому рішенні щодо припинення
юридичної особи у зв'язку з її ліквідацією не призначена комісія з
припинення (ліквідаційна комісія), державний реєстратор не
пізніше трьох робочих днів від дати надходження такого
судового рішення вносить до Єдиного державного реєстру запис,
в якому вказує як голову комісії з припинення (ліквідаційної
комісії) юридичної особи керівника органу управління або особу,
яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного
реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної
особи без довіреності, якщо інше не встановлено судовим
рішенням.
7. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня
з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису, в якому
керівник органу управління або засновник (учасник) юридичної
особи вказаний як голова комісії з припинення (ліквідаційної
комісії) юридичної особи зобов'язаний надіслати такому
керівнику органу управління або засновнику (учаснику)
юридичної особи, а також суду, який постановив рішення щодо
припинення юридичної особи у зв'язку з її ліквідацією,
відповідне повідомлення.
8. Документи для проведення державної реєстрації

(v) недієздатності
товариства;

усіх

засновників

(vi) якщо
всупереч
положенням
національного права з питань діяльності
товариств,
кількість
засновників
товариства менша за двох.
Окрім підстав для припинення діяльності
товариства, передбачених вище, не допускається
жодних інших підстав для визнання фіктивності
товариства, повного або часткового припинення
його діяльності або оголошення його недійсним.

припинення юридичної особи подаються головою комісії з
припинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи, яку
призначив суд, або головою комісії з припинення (ліквідаційної
комісії), якого вказав в Єдиному державному реєстрі державний
реєстратор, у порядку, який встановлено частинами першою шостою статті 36 або частинами першою - восьмою статті 37
цього Закону.
9. Порядок залишення документів, які передбачені частинами
першою та другою цієї статті, без розгляду встановлюється
частиною дев'ятою статті 36 цього Закону.
10. Порядок внесення державним реєстратором запису про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи
встановлюється відповідно частинами десятою - дванадцятою
статті 36 цього Закону.
11. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію
припинення юридичної особи органам статистики, доходів і
зборів, Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку встановлюється статтею 40 цього
Закону.
12. Судове рішення щодо припинення юридичної особи може
бути оскаржено в порядку відповідно до закону.
Стаття 38-1. Порядок проведення державним реєстратором
спрощеної процедури державної реєстрації припинення
юридичної особи шляхом її ліквідації
1. Спрощена процедура державної реєстрації припинення
юридичної особи шляхом її ліквідації проводиться державним
реєстратором
на
підставі
судового
рішення
про:
скасування (визнання недійсною) державної реєстрації
юридичної особи, у випадках, передбачених законом, якщо таке
рішення прийнято судом до 1 липня 2004 року, крім судового
рішення щодо визнання юридичної особи банкрутом;
припинення юридичної особи, що не пов'язане з
банкрутством юридичної особи, якщо таке рішення прийнято
судом після 1 липня 2004 року та в разі, якщо голова ліквідаційної
комісії з припинення юридичної особи або ліквідатор юридичної
особи протягом трьох років з дати опублікування в
спеціалізованому друкованому засобі масової інформації
оголошення про постановлення судового рішення щодо

припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством
юридичної особи, не надав державному реєстратору документи,
перелік яких передбачено частиною першою статті 36 цього
Закону.
2. За наявності підстав, визначених частиною першою цієї
статті, державний реєстратор розпочинає процес проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення такої
юридичної
особи.
З цією метою державний реєстратор вносить до Єдиного
державного реєстру запис про те, що ним розпочато процес
проведення спрощеної процедури державної реєстрації
припинення юридичної особи шляхом її ліквідації.
Одночасно державний реєстратор надсилає поштовим
відправленням або в електронному вигляді в порядку
взаємообміну до органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного
фонду України, Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, фондів соціального страхування та голові
ліквідаційної комісії (ліквідатору) юридичної особи повідомлення
про те, що з відповідної дати розпочинається процес проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення
юридичної особи шляхом її ліквідації.
3. Органи доходів і зборів, Пенсійного фонду України,
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
фондів соціального страхування у місячний строк з дати
надходження повідомлення від державного реєстратора повинні
надіслати (поштовим відправленням або в електронному вигляді
в
порядку
взаємообміну)
йому:
довідку відповідного органу доходів і зборів про відсутність
або про списання заборгованості із сплати податків, зборів
(обов'язкових платежів) юридичної особи або повідомлення про
наявність податкового боргу та неможливість проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення
юридичної
особи;
довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про
відсутність або про списання заборгованості юридичної особи
або повідомлення про наявність боргу із сплати страхових
внесків та неможливість проведення спрощеної процедури

державної

реєстрації

припинення

юридичної

особи;

довідку відповідного органу Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про відсутність нескасованих
випусків цінних паперів юридичної особи або повідомлення про
наявність нескасованих випусків цінних паперів юридичної
особи та неможливість проведення спрощеної процедури
державної
реєстрації
припинення
юридичної
особи;
довідки відповідних органів фондів соціального страхування
про відсутність або про списання заборгованості юридичної
особи або повідомлення про наявність боргу із сплати страхових
внесків та неможливість проведення спрощеної процедури
державної
реєстрації
припинення
юридичної
особи.
4. Після надходження довідок, зазначених у частині третій цієї
статті, від органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України,
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
фондів соціального страхування державний реєстратор заповнює
відповідну реєстраційну картку та вносить до Єдиного
державного реєстру запис про проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи за спрощеною процедурою
шляхом її ліквідації та про втрату чинності установчими
документами юридичної особи з дати внесення цього запису до
Єдиного державного реєстру.
5. У разі надходження до державного реєстратора від голови
ліквідаційної комісії (ліквідатора) юридичної особи від органів
доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів соціального
страхування повідомлень про розпочаті заходи з припинення
юридичної особи або у разі надходження повідомлення
відповідного органу Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про те, що нею розпочато процедуру
зупинення обігу або скасування реєстрації випуску цінних паперів
юридичної особи, щодо якої розпочато спрощену процедуру
державної реєстрації припинення, державний реєстратор вносить
до Єдиного державного реєстру запис про зупинення процесу
проведення спрощеної процедури державної реєстрації
припинення такої юридичної особи у зв'язку з початком процесу
проведення заходів з припинення юридичної особи шляхом її
ліквідації
в
порядку,
встановленому
цим
Законом.

У разі надходження до державного реєстратора від
заінтересованих органів, кредиторів юридичної особи
повідомлень про заперечення ними щодо здійснення спрощеної
процедури державної реєстрації припинення такої юридичної
особи шляхом її ліквідації державний реєстратор також вносить
до Єдиного державного реєстру запис про зупинення процесу
проведення спрощеної процедури державної реєстрації
припинення такої юридичної особи шляхом її ліквідації на
підставі
таких
заперечень.
У разі надходження до державного реєстратора від
заінтересованих органів, кредиторів юридичної особи
повідомлення про зняття заперечень щодо проведення
спрощеної процедури державної реєстрації припинення
юридичної особи шляхом її ліквідації або в разі неприпинення
юридичної особи шляхом ліквідації протягом одного року з дати
внесення до Єдиного державного реєстру запису про зупинення
процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації
припинення юридичної особи державний реєстратор повторно
розпочинає спрощену процедуру державної реєстрації
припинення такої юридичної особи в порядку, визначеному цією
статтею.
Стаття 39. Порядок державної реєстрації припинення
юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання
юридичної особи банкрутом
1. Суд, який постановив рішення про порушення провадження у
справі про банкрутство юридичної особи, про проведення
санації боржника та призначення керуючого санацією, про
визнання юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної
процедури, у день набрання рішеннями законної сили направляє
їх державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної
особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про
відповідні
судові
рішення.
Дата надходження відповідних судових рішень вноситься
державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
2. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судових рішень внести до
Єдиного державного реєстру запис про такі рішення суду і в той

же день повідомити органи статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, фондів соціального страхування
про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.
3. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про
судове рішення про порушення провадження у справі про
банкрутство юридичної особи до дати внесення до Єдиного
державного реєстру запису про визнання юридичної особи
банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури проведення
реєстраційних дій, які визначені законом, зокрема частиною
другою статті 35 цього Закону, здійснюється або за згодою
розпорядника майном, або згідно із планом санації.
Після внесення до Єдиного державного реєстру запису про
визнання юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної
процедури застосовуються норми частини другої статті 35 цього
Закону.
4.
Порядок
призначення
арбітражного
керуючого
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
встановлюється
Законом
України
"Про
відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
5. У разі, якщо після завершення ліквідаційної процедури в
процесі банкрутства, яка встановлена законом, судом
постановлене рішення про ліквідацію юридичної особи банкрута, суд, що виніс відповідне рішення, в день набрання ним
законної сили направляє його державному реєстратору за
місцезнаходженням юридичної особи - банкрута для проведення
державної
реєстрації
припинення
юридичної
особи.
Дата надходження судового рішення про ліквідацію
юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкрутом вноситься до
журналу
обліку
реєстраційних
дій.
6. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення про
ліквідацію юридичної особи - банкрута заповнити реєстраційну
картку про державну реєстрацію припинення юридичної особи,
внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення
державної реєстрації припинення юридичної особи та в той же

день передати органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного
фонду України, Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку повідомлення про внесення до Єдиного
державного реєстру запису про проведення державної реєстрації
припинення для зняття юридичної особи з обліку.
Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи є
датою припинення юридичної особи.
7. При надходженні до державного реєстратора оригіналу
установчих документів юридичної особи, яку ліквідовано у зв'язку
з визнанням її банкрутом, державний реєстратор зобов'язаний
зробити на зазначених документах відмітку про державну
реєстрацію припинення юридичної особи та видати (надіслати
поштовим відправленням з описом вкладення) зазначені
документи на адресу місця проживання одного із засновників
(учасників) юридичної особи, що припинилася.
8. У разі, якщо після завершення ліквідаційної процедури у
процесі банкрутства, яка встановлена законом, судом
постановлене рішення щодо припинення провадження у справі
про банкрутство юридичної особи, суд, що виніс відповідне
рішення, в день набрання ним законної сили направляє його
державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи
- банкрута для внесення до Єдиного державного реєстру запису
щодо припинення провадження у справі про банкрутство
юридичної особи. Дата надходження судового рішення щодо
припинення провадження у справі про банкрутство юридичної
особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
9. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення щодо
припинення провадження у справі про банкрутство юридичної
особи внести до Єдиного державного реєстру запис про
припинення провадження у справі про банкрутство юридичної
особи та в той же день повідомити органи статистики, доходів і
зборів, Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про внесення такого запису для
зняття юридичної особи з обліку.
Стаття 39-1.
припинення

Порядок
банку

проведення державної
на
підставі

реєстрації
рішення

Національного
банку
України
про
відкликання
банківської ліцензії та ліквідацію банку
11. Національний банк України не пізніше дня, наступного за
днем прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та
ліквідацію банку, направляє його копію державному реєстратору
за місцезнаходженням банку для внесення до Єдиного
державного
реєстру
запису
про
таке
рішення.
Дата надходження відповідного рішення вноситься державним
реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
2. Державний реєстратор зобов’язаний не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження рішення, зазначеного в частині
першій цієї статті, внести до Єдиного державного реєстру запис
про таке рішення і в той же день повідомити органи статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України, Національну
комісію з цінних паперів та фондового ринку про внесення до
Єдиного
державного
реєстру
такого
запису.
3. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про
рішення Національного банку України про відкликання
банківської ліцензії та ліквідацію банку застосовуються
обмеження, встановлені частиною другою статті 35 цього Закону.
4. Державний реєстратор зобов’язаний не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження копії рішення Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб про призначення
уповноваженої особи Фонду внести відповідний запис до
Єдиного
державного
реєстру.
5. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб після прийняття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
рішення про затвердження звіту про завершення ліквідації банку
в той же день направляє його копію державному реєстратору за
місцезнаходженням банку для проведення державної реєстрації
припинення
юридичної
особи.
Дата надходження копії рішення про затвердження звіту про
завершення ліквідації банку вноситься до журналу обліку
реєстраційних
дій.

6. Державний реєстратор зобов’язаний не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження копії рішення Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про
завершення ліквідації банку заповнити реєстраційну картку про
державну реєстрацію припинення юридичної особи, внести до
Єдиного державного реєстру запис про проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи та в той же день
передати органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду
України повідомлення про внесення до Єдиного державного
реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи для зняття юридичної особи з обліку.
Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи є
датою
припинення
юридичної
особи.
7. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня
з дати проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи повинен видати (надіслати поштовим відправленням)
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повідомлення про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи,
другий примірник якого долучається до реєстраційної справи
такої юридичної особи.
Стаття 40. Порядок надання органам, що ведуть облік
юридичних осіб, відомостей про реєстрацію припинення
юридичної особи
1. Державний реєстратор у день державної реєстрації
припинення юридичної особи відповідно до статей 36-39 цього
Закону зобов'язаний надіслати відповідним органам статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України, Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи
із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до
Єдиного державного реєстру та відомості реєстраційної картки на
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи,
що є підставою для зняття юридичної особи з обліку в цих
органах та/або вчинення інших дій щодо припинення зазначеної
юридичної особи відповідно до законодавства.
2. Повідомлення про проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи на підставі рішення суду щодо

ліквідації юридичної особи та відомості відповідної реєстраційної
картки є підставою для зняття юридичної особи з обліку в
органах статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України,
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Стаття 41. Порядок внесення до Єдиного державного реєстру
судового рішення щодо відміни державної реєстрації
припинення юридичної особи
1. Підставою для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної
особи є постановлення судом рішення щодо відміни державної
реєстрації
припинення
юридичної
особи.
2. Суд, який постановив рішення щодо відміни державної
реєстрації припинення юридичної особи, у день набрання таким
рішенням законної сили направляє його державному реєстратору
за місцем реєстрації юридичної особи для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про відміну державної реєстрації
припинення
юридичної
особи.
Дата надходження судового рішення щодо відміни державної
реєстрації припинення юридичної особи вноситься державним
реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
3. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення щодо
відміни державної реєстрації припинення юридичної особи
внести до Єдиного державного реєстру запис про відміну
державної реєстрації припинення юридичної особи та в той же
день повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного
фонду України, Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про внесення такого запису для взяття
юридичної особи на облік та/або вчинення інших дій відповідно
до законодавства, а також повідомити юридичну особу про
внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну
державної реєстрації її припинення.
4. При надходженні до державного реєстратора оригіналу
установчих документів юридичної особи, державна реєстрація
припинення якої була відмінена на підставі відповідного судового
рішення, державний реєстратор зобов'язаний зробити на

зазначених документах відмітку про відміну державної реєстрації
припинення юридичної особи та видати (надіслати поштовим
відправленням з описом вкладення) на адресу місця проживання
одного із засновників (учасників) юридичної особи, щодо якої
було постановлено судове рішення щодо відміни державної
реєстрації припинення юридичної особи.
Розділ V
ДЕРЖАВНА
РЕЄСТРАЦІЯ
ФІЗИЧНОЇ
ОСОБИ,
ЯКА МАЄ НАМІР СТАТИ ПІДПРИЄМЦЕМ
Стаття 42. Документи, що подаються для проведення державної
реєстрації
фізичної
особи,
яка
має
намір
стати
підприємцем
1. Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має
намір стати підприємцем та має реєстраційний номер облікової
картки платника податків, або уповноважена нею особа (далі заявник) повинна подати особисто (надіслати поштовим
відправленням з описом вкладення або в разі подання
електронних документів подати опис, що містить відомості про
надіслані електронні документи, в електронній формі) або через
уповноважену особу державному реєстратору за місцем
проживання такі документи:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця, до якої може бути
подана як додаток заява щодо обрання фізичною особою
спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про
добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість
за формою, затвердженою центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову
і митну політику;
копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному
реєстрі фізичних осіб - платників податків;
документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за
проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;
нотаріально
засвідчену
письмову
згоду
батьків
(усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та
піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла
шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою
діяльністю.
У разі подання електронних документів нотаріально

засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або
піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є
фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання
провадити підприємницьку діяльність, надсилається державному
реєстратору поштовим відправленням. При цьому державному
реєстратору електронним документом надсилаються відомості
про реквізити поштового відправлення та подається опис, що
містить відомості про надіслані електронні документи, в
електронній формі.
У разі подання державному реєстратору електронних
документів фізичної особи до них додається електронний
документ, що засвідчує повноваження особи, пов'язані з
підготовкою електронних документів фізичної особи.
2. Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка
через свої релігійні або інші переконання відмовилася від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків, офіційно повідомила про це відповідні державні
органи, має запис в електронному безконтактному носії паспорта
громадянина України та намір стати підприємцем, повинна
подати
виключно
особисто:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації
фізичної
особи
підприємця;
документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за
проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
У разі подання електронних документів підтвердженням
внесення реєстраційного збору за проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця є примірник
електронного
розрахункового
документа,
засвідченого
електронним цифровим підписом.
3. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця, якщо вони не передбачені частинами першою та
другою цієї статті.
4. Якщо документи для проведення державної реєстрації
подаються заявником особисто, державному реєстратору
додатково пред'являється паспорт громадянина України або

паспортний документ іноземця. Фізична особа, яка через свої
релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків,
офіційно повідомила про це відповідні державні органи, повинна
особисто пред'явити державному реєстратору паспорт
громадянина України або паспортний документ іноземця з
відповідним записом в електронному безконтактному носії.
Уповноважена особа повинна пред'явити свій паспорт
громадянина України або паспортний документ іноземця та
документ, що засвідчує її повноваження.
У разі якщо для проведення державної реєстрації фізичної
особи - підприємця, яка через свої релігійні або інші переконання
відмовилася від присвоєння ідентифікаційного номера та
офіційно повідомила про це відповідним державним органам,
подаються електронні документи, до документів, передбачених
частинами першою і другою цієї статті, додається копія з
відповідним записом в електронному безконтактному носії
паспорта громадянина України.
5. Документи, які подаються для проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця, приймаються за описом,
копія якого в день надходження документів видається
(надсилається поштовим відправленням) заявнику з відміткою
про
дату
надходження
документів.
Дата надходження документів на проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця вноситься до журналу
обліку
реєстраційних
дій.
6. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які подані для проведення державної реєстрації
фізичної
особи
підприємця,
якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення
державної реєстрації фізичної особи - підприємця;
документи не відповідають вимогам частин першої та другої
статті 8 та частини п'ятої статті 10 цього Закону;
документи

подані

не

у

повному

обсязі.

7. Про залишення документів, які подавалися для проведення

державної реєстрації фізичної особи - підприємця, без розгляду
заявнику не пізніше наступного робочого дня з дати
надходження документів державним реєстратором видаються
(надсилається поштовим відправленням з описом вкладення)
відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення
документів, які подавалися для проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця, без розгляду та документи, що
подавалися для проведення державної реєстрації фізичної особи
- підприємця, відповідно до опису.
Залишення документів, які подавалися для проведення
державної реєстрації фізичної особи - підприємця, без розгляду
не перешкоджає повторному зверненню заявника до державного
реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що
були підставою для залишення цих документів без розгляду.
8. Подання електронних документів для проведення державної
реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем,
здійснюється для засвідчення державним реєстратором факту
набуття
фізичною
особою
статусу
підприємця.
Подання фізичною особою - підприємцем документів
державному реєстратору для проведення державної реєстрації
змін до відомостей про фізичну особу - підприємця здійснюється
виключно на паперових носіях без подання електронних
документів.
Стаття 43. Порядок проведення державної реєстрації фізичної
особи - підприємця
розгляду зобов'язаний перевірити ці документи на відсутність
підстав для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної
особи - підприємця, які передбачені частиною першою статті 44
цього Закону. Перевірка на відсутність підстав для відмови у
проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця, які
передбачені абзацами третім та четвертим частини першої статті
44 цього Закону, здійснюється з використанням відомостей
Єдиного
державного
реєстру.
2. За відсутності підстав для відмови у проведенні державної
реєстрації фізичної особи - підприємця державний реєстратор
повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про
проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця на

підставі відомостей реєстраційної картки
державної реєстрації фізичної особи

на проведення
- підприємця.

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця є
датою державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
3. Строк державної реєстрації фізичної особи - підприємця не
повинен перевищувати два робочих дні з дати надходження
документів для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця.
4. Не пізніше наступного робочого дня після отримання
державним реєстратором від органів статистики, доходів і зборів,
Пенсійного фонду України даних про взяття на облік фізичної
особи - підприємця державним реєстратором видається
(надсилається поштовим відправленням з описом вкладення)
заявнику
виписка
з
Єдиного
державного
реєстру.
5. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня
з дати державної реєстрації фізичної особи - підприємця
зобов'язаний передати відповідним органам статистики, доходів і
зборів, Пенсійного фонду України повідомлення про проведення
державної реєстрації фізичної особи - підприємця із зазначенням
номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного
державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на
проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця
для взяття фізичної особи - підприємця на облік.
До відповідного органу доходів і зборів одночасно з
відомостями з реєстраційної картки на проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця державним реєстратором
передається електронна копія заяви щодо обрання спрощеної
системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про
добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість,
виготовлена шляхом сканування, якщо такі заяви були подані як
додаток до реєстраційної картки.
Стаття 44. Відмова у проведенні державної реєстрації фізичної
особи - підприємця
1. Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації

фізичної особи - підприємця є:
невідповідність відомостей, які вказані у реєстраційній картці
на проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця, відомостям, які зазначені у документах, що подані
для проведення державної реєстрації;
наявність обмежень на зайняття підприємницькою діяльністю,
які встановлені законом, щодо фізичної особи, яка має намір
стати підприємцем;
наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що заявник є
підприємцем.
2. Відмова у проведенні державної реєстрації фізичної особи підприємця
з
інших
підстав
не
допускається.
3. За наявності підстав для відмови у проведенні державної
реєстрації фізичної особи - підприємця державний реєстратор
зобов'язаний не пізніше двох робочих днів з дати надходження
документів для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця видати (надіслати поштовим відправленням з описом
вкладення) заявнику повідомлення про відмову у проведенні
державної реєстрації, із зазначенням підстав для такої відмови, та
документи, що подавалися для проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця, відповідно до опису.
4. Після усунення причин, що були підставою для відмови у
проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця,
фізична особа може повторно подати документи на проведення
державної реєстрації фізичної особи - підприємця, які
розглядаються у порядку, передбаченому цим Законом для
проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
5. Відмову у проведенні державної реєстрації фізичної особи підприємця
може
бути
оскаржено
у
суді.
6. Порушення строків видачі (направлення поштовим
відправленням) повідомлення про відмову у проведенні
державної реєстрації або повідомлення про залишення
документів без розгляду вважається відмовою у проведенні
державної реєстрації фізичної особи - підприємця і може бути
оскаржено у суді.

Стаття 45. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну
особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі
1. Зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця, які
містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме зміни щодо імені
фізичної особи, місця її проживання, реєстраційного номера
облікової картки платника податків або номера та серії паспорта
громадянина України або паспортного документа іноземця
фізичної особи, яка через свої релігійні або інші переконання
відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідомила про це
відповідні державні органи і має запис в електронному
безконтактному носії паспорта громадянина України, набирають
чинності з дня їх державної реєстрації.
2. Для проведення державної реєстрації змін до відомостей
про фізичну особу - підприємця, що передбачені частиною
першою цієї статті, фізична особа - підприємець подає
державному реєстратору особисто (надсилає поштовим
відправленням з описом вкладення) такі документи:
заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця;
документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору за
державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу підприємця;
копію довідки про зміну реєстраційного номера облікової
картки платника податків.
Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про
фізичну особу - підприємця, що передбачені частиною першою
цієї статті, фізична особа - підприємець, яка через свої релігійні
або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та офіційно
повідомила про це відповідні державні органи і має запис в
електронному безконтактному носії паспорта громадянина
України, подає документи, визначені цією частиною, виключно
особисто.
3. Державному реєстратору забороняється вимагати документи
для проведення державної реєстрації змін до відомостей про
фізичну особу - підприємця, якщо вони не передбачені
частиною другою цієї статті.
4. Якщо документи для проведення державної реєстрації змін
до відомостей про фізичну особу - підприємця подаються
фізичною особою - підприємцем особисто, державному

реєстратору додатково пред'являється паспорт громадянина
України або паспортний документ іноземця.
Фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання
відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідомила про це
відповідні державні органи, для проведення державної реєстрації
змін до відомостей про фізичну особу - підприємця повинна
особисто пред'явити державному реєстратору паспорт
громадянина України з відповідним записом в електронному
безконтактному носії.
Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про
фізичну особу - підприємця уповноважена особа повинна
пред'явити свій паспорт громадянина України або паспортний
документ іноземця та документ, що засвідчує її повноваження.
5. Документи, які подаються для проведення державної
реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця,
приймаються за описом, копія якого в день надходження
документів видається (надсилається поштовим відправленням)
заявнику з відміткою про дату надходження документів.
6. Дата надходження документів на проведення державної
реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця
вноситься
до
журналу
обліку
реєстраційних
дій.
7. Державний реєстратор має право залишити без розгляду
документи, які подані для проведення державної реєстрації змін
до відомостей про фізичну особу - підприємця, якщо:
документи подані за неналежним місцем проведення
державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу підприємця;
документи не відповідають вимогам частин першої та другої
статті 8 та частини п'ятої статті 10 цього Закону;
документи
подані
не
у
повному
обсязі.
8. Про залишення документів, які подавалися для проведення
державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу підприємця, без розгляду заявнику не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження документів, які подані для
проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну
особу - підприємця, державним реєстратором видаються
(надсилається поштовим відправленням з описом вкладення)

відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення
документів, які подавалися для проведення державної реєстрації
змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, без розгляду
та документи, що подавалися для проведення державної
реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця,
відповідно
до
опису.
Залишення документів, які подавалися для проведення
державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу підприємця, без розгляду не перешкоджає повторному
зверненню заявника до державного реєстратора в загальному
порядку після усунення причин, що були підставою для
залишення
цих
документів
без
розгляду.
9. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу
- підприємця здійснюється за процедурами, передбаченими
статтею 43 цього Закону для проведення державної реєстрації
фізичної особи - підприємця.
Розділ VI
ДЕРЖАВНА
РЕЄСТРАЦІЯ
ПРИПИНЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ
Стаття 46. Державна реєстрація припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця
1. Державна реєстрація припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця проводиться у разі:
прийняття фізичною особою - підприємцем рішення про
припинення підприємницької діяльності;
смерті фізичної особи - підприємця;
постановлення судового рішення про оголошення фізичної
особи померлою або визнання безвісно відсутньою;
постановлення судового рішення про визнання фізичної
особи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її
цивільної дієздатності;
постановлення
судового
рішення про припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
2. Підставами для постановлення судового рішення про
припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця є:

визнання фізичної особи - підприємця банкрутом;
провадження нею підприємницької діяльності, що заборонена
законом;
неподання протягом року органам доходів і зборів податкових
декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону;
наявність в Єдиному державному реєстрі запису про
відсутність фізичної особи - підприємця за зазначеним місцем
проживання.
3. Фізична особа позбавляється статусу підприємця з дати
внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну
реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця.
Стаття 47. Порядок державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її
рішенням
1. Для проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за
її рішенням фізична особа - підприємець або уповноважена нею
особа подає (надсилає) державному реєстратору реєстраційну
картку на проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за
її
рішенням.
2. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за її рішенням приймається за описом, копія якого в
день надходження документа видається (надсилається поштовим
відправленням з описом вкладення) заявнику з відміткою про
дату
його
надходження.
3. Дата надходження реєстраційної картки на проведення
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичною особою - підприємцем за її рішенням вноситься до
журналу
обліку
реєстраційних
дій.
4. Державний реєстратор залишає реєстраційну картку на
проведення державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням без
розгляду,
якщо:

реєстраційна картка на проведення державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за її рішенням подана за неналежним місцем
проведення державної реєстрації припинення фізичною особою
підприємцем
підприємницької
діяльності;
реєстраційна картка на проведення державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за її рішенням не відповідає вимогам цього Закону.
5. Про залишення реєстраційної картки на проведення
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичною особою - підприємцем за її рішенням без розгляду
заявнику в день надходження документа державним реєстратором
видається (надсилається поштовим відправленням з описом
вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав
залишення документа без розгляду разом з цим документом.
6. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення
реєстраційної картки на проведення державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за її рішенням без розгляду зобов’язаний не пізніше
наступного робочого дня з дати надходження цього документа
внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичною особою - підприємцем та в той же день видати
(надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) їй
повідомлення про внесення такого запису.
Стаття 48. Порядок державної реєстрації припинення
підприємницької
діяльності
фізичної
особи
підприємця
у
разі
її
смерті,
оголошення
її
померлою або визнання фізичної особи - підприємця
безвісно відсутньою
1. У разі смерті фізичної особи - підприємця третя особа,
зокрема спадкоємець або відповідний орган виконавчої влади,
може подати державному реєстратору особисто (надіслати
поштовим відправленням) нотаріально засвідчену копію
свідоцтва про смерть фізичної особи або витяг з Державного
реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної
особи.

Державний реєстратор у разі отримання повідомлення про
смерть фізичної особи - підприємця та в разі, якщо третя особа,
зокрема спадкоємець або відповідний орган виконавчої влади,
протягом двох місяців з дня надходження такого повідомлення не
подає нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть
фізичної особи або витяг з Державного реєстру актів цивільного
стану громадян про смерть фізичної особи, зобов’язаний
надіслати запит до відповідного органу реєстрації актів
цивільного стану для отримання документа про підтвердження
факту смерті фізичної особи - підприємця відповідно до
законодавства України.
2. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові
документи для проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якщо
вони не передбачені частиною першою цієї статті.
3. Якщо документи для проведення державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем подаються третьою особою, зокрема спадкоємцем,
особисто, державному реєстратору додатково пред'являється її
паспорт громадянина України або паспортний документ
іноземця.
4. Документи, які подаються для проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем, приймаються за описом, копія якого в
день надходження документів видається третій особі, зокрема
спадкоємцю (надсилається поштовим відправленням), з
відміткою про дату надходження документів.
5. Суд, який постановив рішення про оголошення фізичної
особи - підприємця померлою або визнання фізичної особи підприємця безвісно відсутньою, в день набрання таким
рішенням законної сили направляє його копію державному
реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи - підприємця.
6. У судовому рішенні про оголошення фізичної особи підприємця померлою або визнання фізичної особи підприємця безвісно відсутньою вказується особа, яка призначена
управителем майна фізичної особи - підприємця, за поданням

органу опіки та піклування, якщо інше не встановлено законом.
Дата надходження документів для державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем у разі її смерті або оголошення її померлою, або
визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою
вноситься державним реєстратором до журналу обліку
реєстраційних
дій.
7. Державний реєстратор зобов'язаний не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження документів для проведення
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичною особою - підприємцем у разі її смерті або оголошення
її померлою, або визнання фізичної особи - підприємця безвісно
відсутньою заповнити реєстраційну картку на проведення
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця у зв'язку з її смертю або
оголошенням її померлою, або визнанням її безвісно відсутньою
та внести до Єдиного державного реєстру запис про державну
реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем у зв'язку з її смертю або оголошенням її
померлою,
або
визнанням
її
безвісно
відсутньою.
8. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію
припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного
фонду України встановлюється статтею 51 цього Закону.
Стаття 49. Порядок державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за
судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством фізичної
особи - підприємця
1. Суд, який постановив рішення про припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, у тому
числі рішення про визнання фізичної оcоби - підприємця
недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності, в день
набрання таким рішенням законної сили направляє його копію
державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи підприємця.
Дата надходження судового рішення щодо припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

вноситься державним
реєстраційних

реєстратором

до

журналу

обліку
дій.

2. У разі, якщо підставою для постановлення судового
рішення щодо припинення підприємницької діяльності
фізичною особою - підприємцем є визнання її недієздатною або
обмеження її цивільної дієздатності у судовому рішенні щодо
припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця в зв'язку з визнанням фізичної особи - підприємця
недієздатною або обмеженням її цивільної дієздатності суд
зазначає особу, яка призначена управителем майна фізичної
особи - підприємця за поданням органу опіки та піклування,
якщо інше не встановлено законом.
3. Державний реєстратор зобов’язаний не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення щодо
припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем заповнити реєстраційну картку на проведення
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця у зв’язку з постановленням судового
рішення, внести до Єдиного державного реєстру запис про
проведення державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичною особою - підприємцем у зв’язку з
постановленням судового рішення та в той же день видати
(надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) їй
повідомлення про внесення такого запису.
Стаття 50. Порядок державної реєстрації припинення
підприємницької
діяльності
фізичної
особи
підприємця
за
судовим
рішенням
щодо визнання її банкрутом
1. Суд, який постановив рішення про порушення провадження у
справі про банкрутство фізичної особи - підприємця, у день
набрання рішенням законної сили надсилає його державному
реєстратору за місцезнаходженням фізичної особи - підприємця.
Дата надходження судового рішення про порушення
провадження у справі про банкрутство фізичної особи підприємця вноситься державним реєстратором до журналу
обліку
реєстраційних
дій.
2. Державний реєстратор повинен у день надходження

судового рішення про порушення провадження у справі про
банкрутство фізичної особи - підприємця внести до Єдиного
державного реєстру запис про таке рішення суду та в той же день
повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного
фонду України про внесення до Єдиного державного реєстру
такого
запису.
3. Суд, який постановив рішення про визнання фізичної
особи - підприємця банкрутом, у день набрання ним законної
сили надсилає його копію державному реєстратору за місцем
державної реєстрації фізичної особи - підприємця. Дата
надходження відповідного судового рішення вноситься
державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.
4. Державний реєстратор повинен у день надходження
судового рішення про визнання фізичної особи - підприємця
банкрутом внести до Єдиного державного реєстру запис про
судове рішення щодо визнання фізичної особи - підприємця
банкрутом і в той же день повідомити органи статистики, доходів
і зборів, Пенсійного фонду України, а також фізичну особу підприємця, щодо якої було прийнято рішення суду, про
внесення
такого
запису.
5. У разі якщо судом постановлено рішення про припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у
зв'язку з визнанням її банкрутом, суд, що постановив відповідне
рішення, у день набрання ним законної сили надсилає його
державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи підприємця для внесення відповідного запису. Дата надходження
відповідного судового рішення вноситься до журналу обліку
реєстраційних
дій.
6. Державний реєстратор повинен у день надходження
судового рішення про припинення підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом
заповнити реєстраційну картку про державну реєстрацію
припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця, внести до Єдиного державного реєстру запис про
проведення державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з визнанням її
банкрутом та в той же день видати (надіслати поштовим
відправленням з описом вкладення) їй повідомлення про

внесення такого запису.
7. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію
припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного
фонду України встановлюється статтею 51 цього Закону.
9. У разі якщо після завершення процедури банкрутства,
встановленої законом, судом постановлено рішення щодо
припинення провадження у справі про банкрутство, суд, що
постановив відповідне рішення, у день набрання ним законної
сили надсилає його державному реєстратору за місцем реєстрації
фізичної особи - підприємця для внесення до Єдиного
державного реєстру запису про судове рішення щодо
припинення провадження у справі про банкрутство.
Дата надходження судового рішення про припинення
провадження у справі про банкрутство фізичної особи підприємця вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
10. Державний реєстратор повинен у день надходження
судового рішення про припинення провадження у справі про
банкрутство внести до Єдиного державного реєстру запис про
припинення провадження у справі про банкрутство фізичної
особи - підприємця та в той же день повідомити органи
статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України про
внесення такого запису.
Стаття 51. Порядок надання відомостей органам статистики,
доходів
і
зборів,
Пенсійного
фонду
України
щодо
реєстрації
припинення
підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця
1. Державний реєстратор у день державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця у порядку, визначеному статтями 47-50 цього Закону,
зобов'язаний надіслати відповідним органам статистики, доходів і
зборів, Пенсійного фонду України повідомлення про державну
реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем та відомості реєстраційної картки про
проведення державної реєстрації припинення фізичної особи підприємця.

2. Повідомлення про проведення державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця у разі її смерті або оголошення її померлою, або
визнання її безвісно відсутньою або повідомлення про
проведення державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням
щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом, а також
відомості відповідної реєстраційної картки є підставою для зняття
фізичної особи - підприємця з обліку в органах статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України.
Стаття 52. Порядок внесення до Єдиного державного реєстру
судового рішення щодо відміни державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця
1. Підставою для внесення до Єдиного державного реєстру
запису про відміну державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця є
постановлення судом рішення щодо відміни державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця.
2. Суд, який постановив рішення щодо відміни державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця, у день набрання таким рішенням законної
сили направляє його державному реєстратору за місцем
реєстрації фізичної особи для внесення до Єдиного державного
реєстру запису про відміну державної реєстрації фізичної особи підприємця.
Дата надходження судового рішення щодо відміни державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця вноситься державним реєстратором до
журналу
обліку
реєстраційних
дій.
3. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження судового рішення щодо
відміни державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця внести до Єдиного
державного реєстру запис про відміну державної реєстрації

припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця та в той же день повідомити органи статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України про внесення такого
запису для взяття фізичної особи - підприємця на облік, а також
не пізніше наступного робочого дня видати (надіслати поштовим
відправленням з описом вкладення) на адресу місця проживання
фізичної особи - підприємця, щодо якої було прийнято судове
рішення про відміну державної реєстрації припинення, виписку з
Єдиного державного реєстру.
Розділ VII
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ
Стаття 53. Відповідальність у сфері державної реєстрації
1. Державні реєстратори за порушення законодавства у сфері
державної реєстрації несуть дисциплінарну, цивільно-правову,
адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку,
встановленому законом.
2. Дії або бездіяльність державного реєстратора, посадових
осіб органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України можуть
бути оскаржені до суду у порядку, встановленому законом.
3. Шкода, що заподіяна державним реєстратором фізичним
чи юридичним особам під час виконання своїх обов'язків,
підлягає відшкодуванню за рахунок держави у порядку,
встановленому законом.
4. Особи, винні у внесенні до установчих документів або
інших документів, які подаються державному реєстратору,
завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до
Єдиного
державного реєстру, несуть
відповідальність,
встановлену законом.
Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2004 року.
2. Усі діючі юридичні особи та фізичні особи - підприємці,
створені та зареєстровані до 1 липня 2004 року, відомості про
яких не включені до Єдиного державного реєстру, зобов’язані
подати державному реєстратору відповідно до вимог статті 19
цього Закону реєстраційну картку для включення відомостей про
них до Єдиного державного реєстру. Державний реєстратор після
отримання від юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
реєстраційної картки зобов’язаний включити відомості про

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і видати їм
виписку з Єдиного державного реєстру.
3. Закони, нормативно-правові акти, прийняті до набрання
чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому
Закону.
4. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний строк після опублікування цього Закону подати
на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення
законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
у шестимісячний строк після опублікування цього Закону
привести свої рішення у відповідність із цим Законом і
забезпечити
приведення
міністерствами
та
іншими
центральними органами виконавчої влади їхніх нормативних
актів у відповідність із цим Законом.

Законодавство України
Відповідне законодавство ЄС
Закон України “Про акціонерні товариства”
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Сфера застосування Закону
1. Цей Закон визначає порядок створення, діяльності, припинення, н/з
виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов'язки
акціонерів.
2. Діяльність державних акціонерних товариств та державних
холдингових компаній, єдиним засновником та акціонером яких є
держава в особі уповноважених державних органів, регулюється цим
Законом, з урахуванням особливостей, передбачених спеціальними
законами.
Діяльність Державної керуючої холдингової компанії, державних
холдингових компаній та державних акціонерних товариств, єдиним
засновником та акціонером яких є держава в особі уповноважених
державних органів, регулюється цим Законом, з урахуванням
особливостей,
передбачених
спеціальними
законами.
3. Особливості створення акціонерних товариств у процесі приватизації
та корпоратизації, їх правового статусу та діяльності у період до
виконання плану приватизації (розміщення акцій) визначаються
законодавством
про
приватизацію
та
корпоратизацію.
Управління акціонерними товариствами, у статутних капіталах яких є
корпоративні права держави або територіальної громади, здійснюється з
урахуванням
особливостей,
визначених
законом.
4. Створення, припинення акціонерного товариства, одержання у
власність або в управління акцій та набуття іншим чином права
контролю над товариством здійснюється з дотриманням законодавства
про
захист
економічної
конкуренції.
5. Дія цього Закону не поширюється на акціонерні товариства, які
створені, діють та припиняються відповідно до законодавства про

Коментарі/доповнення/пропозиції

Нічого додати

інститути спільного інвестування.
Стаття 2. Визначення термінів
1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: н/з
1) афілійовані одна щодо іншої особи (далі - афілійовані особи):
юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над
іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи;
члени сім'ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки
(усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні
чоловіки (дружини);
фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична
особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною
особою;
2) викуп акцій - придбання акціонерним товариством за плату
розміщених ним акцій
3) голосуюча акція - акція, власнику якої надається право голосу на
загальних зборах акціонерів (далі - загальні збори) для вирішення
питань, передбачених законом та статутом акціонерного товариства;
4) значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення
товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо
ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить
10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої
річної фінансової звітності;
5) значний пакет акцій - пакет із 10 і більше відсотків простих акцій
акціонерного товариства;
6) контрольний пакет акцій - пакет із більше ніж 50 відсотків простих
акцій акціонерного товариства;

Нічого додати

Порів.
визначення
товариства” в ст. 118 ЦК

Директива 2004/25/ЄС (“Директива
про пропозиції поглинання”)
ч. 3 ст. 5 З метою виконання частини 1
відсоток голосів, який забезпечує право
контролю, та метод розрахунку такого
відсотку повинні бути передбачені
нормами держави-члена, у якій компанія
має свій зареєстрований офіс.
Потрібно наголосити, що в більшості
ДЧ ЄС поріг, по досягненню якого
вважається, що контроль над цільовою
компанією осягнутий, складає менш,
ніж 50%, а в більшості випадків
знаходиться в діапазоні від 30% до 33%.
Для України будуть необхідні емпіричні
дані з урахуванням структури власності

“залежного

Європейська
Комісія
розглядає
можливість впровадження Європейських
норм про “значні угоди” (можуть
розглядатися як такі, що кореспондують
“значним правочинам” відповідно до
ЗпАТ) з пов'язаними сторонами (RPT)
ПК-ДПА (Пропозиція Комісії щодо змін
до Директиви про права акціонерів) ст.
9c(1):
Держави-члени
повинні
забезпечити, щоб компанії, у випадку
угод з пов'язаними сторонами, предмет
яких є більшим, ніж 1% їх активів,
публічно оголошували такі угоди […]
ПК-ДПА ст. 9c(3): Угоди з тією самою
пов'язаною стороною, які були укладені
протягом останніх 12 місяців і не були

7) контроль - вирішальний вплив або можливість здійснення
вирішального
впливу
на
господарську
діяльність
суб'єкта
господарювання, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права
володіння або користування всіма активами чи їх значною частиною,
права вирішального впливу на формування складу, результати
голосування та прийняття рішення органами управління суб'єкта
господарювання, а також вчинення правочинів, які надають можливість
визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до
виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта
господарювання;
8) корпоративні права - сукупність майнових і немайнових прав
акціонера - власника акцій товариства, які випливають з права власності
на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним
товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у
разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та
правомочності, передбачені законом чи статутними документами;
9) кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до
складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера
помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що
обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином
голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома
кандидатами;

та реальної присутності акціонера на схвалені
акціонерами,
повинні
ЗЗА.
сумуватись для цілей застосування
частини 2. Якщо значення агрегованих
угод перевищує 5% від активів […]
Директива 2001/34/ЄС
ст. 87
PПК-ДПА ст. 9c(1): Держави-члени
1. Для
цілей
цієї
Глави, забезпечують, що компанії публічно
"контролюючий
суб'єкт оголошують
інформацію про свої
підприємницької діяльності" означає значні угоди [ […]
суб'єкт, в якому фізична або юридична PПК-ДПА ст. 9c(6): Значні угоди з
особа:
пов'язаними сторонами визначаються
(a) має більшість прав голосу ДЧ відповідно до одного чи більше
кількісних співвідношень на основі таких
акціонерів або членів, або
(b) має
право призначати
або критеріїв, як ринкова каптіалізація
усувати більшість членів зі складу компанії, активи чи доходи, і які можуть
приймати до уваги характер угод з
адміністративних,управлінських
або пов'язаними сторонами.[…]
наглядових органів, і є одночасно Проте, існують суттєві відмінності між
акціонером
або
членом двома текстами. Тому рекомендуємо на
відповідного суб'єкта підприємницької цьому етапі зайняти вичікувальну
позицію.
діяльності, або
(c) є акціонером або членом, і
одноособово контролює більшість прав
голосу акціонерів або членів згідно з
угодою, укладеною
з
іншими
акціонерами або членами відповідного
суб'єкта підприємницької діяльності.

10) ліквідаційна вартість привілейованої акції певного класу - сума 2. Для
цілей
пункту
1,
права
коштів, яка належатиме власнику такої акції під час ліквідації материнського
суб'єкта
акціонерного
товариства; підприємницької діяльності стосовно
голосування, призначення і усунення
11) обов'язковий викуп акцій - обов'язкове придбання за плату та на включають права будь-якого іншого
вимогу
акціонера
розміщених
товариством
акцій; підконтрольного
суб'єкта
підприємницької діяльності, а також
12) особи, що діють спільно, - фізичні та/або юридичні особи, які права будь-якої особи або суб'єкта, що
діють на підставі правочину між ними і узгоджують свої дії для діє під власним іменем, але від імені
досягнення
спільної
мети; материнського суб'єкта підприємницької
діяльності,
або будь-якого іншого

13) офіційний друкований орган - офіційне друковане видання підконтрольного
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; підприємницької діяльності.

суб'єкта

14) повідомлення акціонерам - повідомлення, що містить передбачену
законом та статутом акціонерного товариства інформацію і
направляється адресату в письмовій формі у спосіб, визначений статутом
товариства;
15) посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії,
ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу
товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом
товариства;
16) пропорційний викуп акцій - придбання акціонерним товариством
розміщених ним акцій пропорційно кількості акцій певного типу та/або
класу,
запропонованих
кожним
акціонером
до
продажу;
17) проста більшість голосів - більш як 50 відсотків голосів акціонерів,
які
брали
участь
у
загальних
зборах;
18) розміщені цінні папери - цінні папери акціонерного товариства,
відчужені ним на користь інших осіб у порядку, встановленому
законодавством;
19) статутний капітал - капітал товариства, що утворюється з суми
номінальної
вартості
всіх
розміщених
акцій
товариства;
20) члени виконавчого органу - посадові особи - члени колегіального
виконавчого органу. Статус члена виконавчого органу має також особа,
яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу
товариства.
Стаття 3. Правовий статус акціонерного товариства
1. Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал н/з
якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної
вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Нічого додати

2. Акціонерне товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.
До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції,
що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.
Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть
ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах
належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які
санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій
товариством або іншими акціонерами.
Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених
статутом товариства, відповідають за зобов'язаннями товариства у межах
неоплаченої
частини
вартості
належних
їм
акцій.
3. Акціонерне товариство може бути створене шляхом заснування або
злиття,
поділу,
виділу
чи
перетворення
підприємницького
(підприємницьких) товариства, державного (державних), комунального
(комунальних) та інших підприємств у акціонерне товариство.
Товариство створюється без обмеження строку діяльності, якщо інше
не встановлено його статутом.
Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з
дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.
4. Повне найменування акціонерного товариства українською мовою
повинне містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційноправової форми (акціонерне товариство).
Товариство може мати скорочене найменування українською мовою,
повне та скорочене найменування іноземною мовою (мовами).
Стаття 4. Акціонери товариства
1.
Акціонерами товариства визнаються фізичні і юридичні
особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти
державним майном, або територіальна громада в особі органу,
уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій
товариства.
Акціонерне товариство не може мати єдиним учасником інше
підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Акціонерне Директива 2009/102/ЄС (приватні
товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних компанії з обмеженою відповідальністю
з одним учасником)
осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

Термінологія
публічно-приватної
дихотомії повинна бути переглянута.
Поняття «приватний» може вводити в
оману, оскільки асоціюється з приватною
компанією
з
обмеженою
відповідальністю.
Розумно
буде
дотримуватися
термінології,
запропонованої Групою Високого Рівня:
лістингові компанії (=нинішні публічні
АТ), відкриті компанії (=нинішні
приватні АТ), закриті компанії (=
товариства
з
обмеженою
відповідальністю).
Альтернативно,
термін "приватне" по відношенню до
АТ,
може
бути
замінений
на
"непублічне", як це зроблено в
польському законодавстві про компанії.

Національний розсуд

Обмеження щодо пірамідальних груп з
одним учасником є дозволеними
відповідно до національного розсуду ДЧ.

ч. 2 ст. 2. В очікуванні узгодження
2. Будь-які обов'язки акціонерів, що суперечать закону, не можуть національних законів, що відносяться до
груп, держави-члени можуть закласти
визначатися статутом або іншими документами товариства.
спеціальні положення або санкції для
випадків, коли:
[...]
(b)
компанія, що складається з
одного члена або будь-яка інша
юридична особа є єдиним членом
компанії.
ст. 6 У разі, якщо держава-член дозволяє
існування компаній, що складаються з
єдиного члена, визначених у частині (1)
статті 2 також й в випадках державних
компаній
з
обмеженою
відповідальністю, застосовується ця
Директива.
Стаття 5. Типи акціонерних товариств
1. Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні
товариства та приватні акціонерні товариства.
Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не
може перевищувати 100 акціонерів.
2. Публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та
приватне розміщення акцій.
Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне
розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами приватного
акціонерного товариства рішення про здійснення публічного
розміщення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни, у
тому числі про зміну типу товариства - з приватного на публічне.
Зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на
приватне не є його перетворенням.
Стаття 6. Акціонерне товариство з одним акціонером
1. Акціонерне товариство може бути створене однією особою
чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером
усіх акцій товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і
опублікуванню для загального відома в порядку, встановленому
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

н/з

Пропозиція
зміни:
виключити
положення: "Кількісний склад акціонерів
приватного акціонерного товариства не
може перевищувати 100 акціонерів."
Єдиним критерієм поділу акціонерних
товариств на публічні та приватні
повинно бути публічне розміщення
акцій (а не кількість акціонерів), чи, якщо
бути більш точним, відповідно до Acquis
цим
критерієм
є
“лістинг
на
регульованому ринку”.

Директива 2009/102/ЄС
Ст. 2. Компанія може мати єдиного
члена, коли вона створюється або також,
коли усі її акції опиняються в руках
однієї особи (компанія, що складається з
одного члена).

Директива 2009/102/ЄС
ст. 6
У разі, якщо держава-член дозволяє
існування компаній, що складаються з
єдиного члена, визначених у частині (1)
статті 2 також й в випадках публічних

компаній з обмеженою відповідальністю,
Ст. 3. У разі, якщо компанія стає застосовується ця Директива.
компанією, що складається з одного
члена внаслідок того, що всі її акції
опиняються в руках однієї особи,
означений
факт
разом
з
ідентифікаційними відомостями єдиного
члена, повинен або бути записаний у
звітності або занесений у реєстр,
зазначений у частинах (1) та (2) статті 3
Директиви 68/151/ЄЕС, або занесений в
реєстр, що зберігається у компанії та
доступний громадськості.
Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства
1. Акціонери публічного акціонерного товариства можуть відчужувати н/з
належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства.
2. Статутом приватного акціонерного товариства може бути
передбачено переважне право його акціонерів на придбання акцій цього
товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.
У разі якщо статутом приватного акціонерного товариства передбачено
переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх
власником до продажу третій особі, таке переважне право реалізовується
відповідно до частин третьої - шостої цієї статті. Порядок реалізації
переважного права акціонерів на придбання акцій приватного
акціонерного товариства, що пропонуються їх власником до відчуження
(крім продажу) третій особі, встановлюється статутом такого товариства.
3. Акціонери приватного акціонерного товариства мають переважне
право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього
товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій
особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.
Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються
іншими акціонерами цього товариства, діє протягом двох місяців з дня
отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати
акції, якщо коротший строк не передбачено статутом товариства.

Строк переважного права, передбачений статутом товариства, не
може бути меншим ніж 20 днів з дня отримання товариством
відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у
разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів товариства отримані
письмові заяви про використання або про відмову від використання
переважного права на купівлю акцій.
4. Акціонер приватного акціонерного товариства, який має намір
продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про
це решту акціонерів товариства із зазначенням ціни та інших умов
продажу акцій. Повідомлення акціонерів товариства здійснюється через
товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера,
який має намір продати свої акції третій особі, товариство зобов'язане
протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим
акціонерам товариства. Якщо інше не передбачено статутом товариства,
повідомлення акціонерів товариства здійснюється за рахунок акціонера,
який
має
намір
продати
свої
акції.
Якщо акціонери приватного акціонерного товариства не
скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що
пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого цим
Законом або статутом акціонерного товариства, акції можуть бути
продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам
товариства.
5. У разі порушення зазначеного у цій статті переважного права на
придбання акцій будь-який акціонер товариства має право протягом
трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке
порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та
обов'язків покупця акцій.
6. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не
допускається.
7. Зазначене переважне право акціонерів приватного товариства не
поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери

цього товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.
8. У разі виникнення права звернення стягнення на акції приватного
акціонерного товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій
здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на
придбання цих акцій.
9. Переважне право акціонерного товариства на придбання акцій
власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім
особам, не допускається.
Стаття 8. Визначення ринкової вартості майна
1. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до цього Закону,
інших актів законодавства або статуту акціонерного товариства
визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до
законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність.
Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта
господарювання приймається наглядовою радою товариства (у процесі
створення товариства - зборами засновників або засновником особисто у
разі
створення
акціонерного
товариства
однією
особою).
2. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається:
1) для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на
фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до
законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність;
2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових
біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до
законодавства
про
цінні
папери
та
фондовий
ринок.
3. Наглядова рада або загальні збори акціонерів, якщо утворення
наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства (у
процесі створення товариства - установчими зборами), затверджує
ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), визначену

Директива 2012/30/ЄС (“Директива
про Капітал”)
Ст. 10
1. Звіт про проведення оплати акцій
іншим шляхом, ніж у грошовій формі,
має бути складений до моменту
реєстрації товариства або отримання
дозволу на здійснення діяльності одним
або більше незалежними експертами,
призначеними
або
затвердженими
адміністративним чи судовим органом.
Такі експерти можуть бути як
фізичними, так і юридичними особами
або
товариствами
чи
фірмами
відповідно до законодавства кожної
держави-члена.
2. Звіт експертів обов‘язково має містити
опис кожного з активів, за рахунок яких
проводиться оплата акцій, а також опис
використовуваних методів оцінки, та
зазначати, чи відповідає вартість, яка
визначена із застосуванням таких методів
оцінки, кількості та номінальній вартості
випущених акцій, або за відсутності
номінальної вартості, обліковій вартості,
і коли необхідно, емісійному доходу
випущених акцій.

Нічого додати

відповідно до частин першої і другої цієї статті. Затверджена вартість
майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості,
визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна
відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства
про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність,
наглядова рада або загальні збори акціонерів, якщо утворення наглядової
ради не передбачено статутом акціонерного товариства (у процесі
створення товариства - установчими зборами), повинна мотивувати своє
рішення.

3.
Звіт
експертів
підлягає
оприлюдненню
відповідно
до
процедури, встановленої законодавством
кожної держави-члена, відповідно до
статті 3 Директиви 2009/101/ЄС.
Див. також
відхилень.

ч.

4

щодо

можливих

Ст. 11
1. Держави-члени можуть прийняти
рішення не застосовувати пункти 1, 2 і 3
ст. 10 цієї Директиви, якщо за рішенням
адміністративного
чи
виконавчого
органу предметом негрошового вкладу є
відчужувальні цінні папери у значенні
пп. 18 п. 1 ст. 4 Директиви 2004/39/ЄС
Європейського парламенту та Ради від
21 квітня 2004 року щодо ринків
фінансових
інструментів,
або
інструменти грошового ринку, як це
визначено у ст. 4 пункти. 1 Розділ 19 цієї
директиви, і вартість цих цінних паперів
або інструментів грошового ринку
розраховується як середньозважена ціна,
за якою вони торгувадися на одному або
більше регульованому ринку, як це
визначено у пп. 14 п. 1 ст. 4 Директиви
протягом досить тривалого періоду,
визначеного
національним
законодавством, що передує дату
фактичного внесення негрошового
вкладу.
Однак, якщо на цю ціну вплинули
виняткові обставини, які б суттєво

змінити вартість активів на дату їх
внесення, у тому числі у випадках, коли
ринок для таких відчужувальних цінних
паперів або інструментів грошового
ринку став неліквідним, проводиться
переоцінки їх вартості з ініціативи та під
відповідальність адміністративного чи
виконавчого органу.
Для
цілей
такої
переоцінки
застосовується ст. 10 пункт. 1, 2 і 3.
2. Держави-члени можуть прийняти
рішення не застосовувати пункти 1, 2 і 3
ст. 10 цієї Директиви, якщо за рішенням
адміністративного
чи
виконавчого
органу предметом негрошового вкладу є
активи інші, ніж відчужувальні цінні
папери та інстументи грошового ринку,
вказані в ч. 1 цієї статті, стосовно яких
кваліфікований незалежний аудитор
надав свій звіт щодо їх справедливої
вартості, якщо виконуються наступні
умови:
(a) справедлива вартість визначається на
дату, не раніше, ніж за 6 місяців до
дати фактичного внесення вкладу;
(b) оцінка була виконана відповідно до
загальноприйнятих стандартів оцінки
і принципів, що діють у державічлені та, які застосовуються до такого
виду активів, що є предметом вкладу.
У разі виникнення нових обставин, які
суттєво змінили б справедливу вартість
активів на дату їх внесення, повинна
бути проведена переоцінка з ініціативи
та під відповідальність адміністративного

чи виконавчого органу.
Для
цілей
такої
переоцінки
застосовуються ст. 10 пункти 1, 2 і 3.
За відсутності такої переоцінки, один
або більше акціонерів, які володіють у
сукупності принаймні 5% від підписного
капіталу компанії на дату прийняття
рішення про збільшення статутного
капіталу, можуть зажадати проведення
оцінки незалежним аудитором; в цьому
випадку застосовуються пункти 1, 2 і 3
ст. 10
Такий акціонер (-ри) можуть подати
вимогу до дати фактичного внесення
вкладу, за умови, що на дату вимоги
вони все ще володіють в сукупності
принаймні 5% від підписаного капіталу
компанії, як це мало місце під час
прийняття рішення про збільшення
статуного капіталу.
3. Держави-члени можуть прийняти
рішення не застосовувати пункти 1, 2 і 3
ст. 10 цієї Директиви, якщо за рішенням
адміністративного
чи
виконавчого
органу предметом негрошового вкладу є
активи інші, ніж відчужувальні цінні
папери та інстументи грошового ринку,
вказані в ч. 1 цієї статті, справедлива
вартість яких виводиться з вартості
окремих активів, як вказані у фінансовій
звітності за попередній фінансовий рік,
за умови, що фінансова звітність була
перевірена відповідно до Директиви
2006/43/ЄС Європейського парламенту
та Ради від 17 травня 2006 року про

обов'язковий аудит річної звітності та
консолідованої фінансової звітності.
Пункти
2-5
ч.
2
цієї
застосовуються mutatis mutandis.
Розділ II
ЗАСНУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Стаття 9. Створення акціонерного товариства
1. Засновниками акціонерного товариства визнаються держава в особі н/з
органу, уповноваженого управляти державним майном, територіальна
громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним
майном, а також фізичні та/або юридичні особи, що прийняли рішення
про його заснування.
2. Засновниками акціонерного товариства можуть бути одна, дві чи
більше осіб.
3. Засновниками може укладатися засновницький договір, у якому
визначаються порядок провадження спільної діяльності щодо створення
акціонерного товариства, кількість, тип і клас акцій, що підлягають
придбанню кожним засновником, номінальна вартість і вартість
придбання цих акцій, строк і форма оплати вартості акцій, строк дії
договору.
Для створення акціонерного товариства засновники повинні
провести закрите (приватне) розміщення його акцій, установчі збори та
здійснити державну реєстрацію акціонерного товариства.
Засновницький договір не є установчим документом товариства і діє
до дати реєстрації Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку звіту про результати закритого (приватного)
розміщення акцій.
Засновницький договір укладається в письмовій формі. Якщо
товариство створюється за участю фізичних осіб, їх підписи на
засновницькому договорі підлягають нотаріальному засвідченню.
У разі заснування товариства однією особою засновницький договір
не укладається.

статті

Оскільки
норми
про
створення
товариств розкидані в різних правових
актах, необхідно перевірити всю систему.
Вважаємо, що для ясності, а також для
уникнення прогалин і дублювання, всі
норми повинні бути викладені в Законі
про АТ.

4. У разі заснування акціонерного товариства його акції підлягають
розміщенню виключно серед його засновників шляхом приватного
розміщення. Публічне розміщення акцій товариства може здійснюватися
після отримання свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій.
Особливості створення акціонерного товариства шляхом злиття,
поділу, виділу чи перетворення підприємницького (підприємницьких)
товариств, державного (державних) та комунального (комунальних)
підприємств у акціонерне товариство визначаються Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку, а за участю державних та
(чи) комунальних підприємств - Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку за погодженням з Фондом державного
майна України.
5. Створення акціонерного товариства здійснюється за такими
етапами:
1) прийняття зборами засновників рішення про створення
акціонерного товариства та про закрите (приватне) розміщення акцій;
2) подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску
акцій до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
3) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію
випуску акцій;
4) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних
паперів;
5) укладення з депозитарієм цінних паперів договору про
обслуговування емісії акцій або з реєстратором іменних цінних паперів
договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
6) закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників товариства;
7)

оплата

засновниками

повної

вартості

акцій;

8) затвердження установчими зборами товариства результатів
закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників товариства,
затвердження статуту товариства, а також прийняття інших рішень,
передбачених законом;
9) реєстрація товариства та його статуту в органах державної
реєстрації;
10) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового
ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
11) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
12) отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;
13) видача засновникам товариства документів, що підтверджують
право власності на акції.
Дії, що порушують процедуру створення акціонерного товариства,
встановлену цим Законом, є підставою для прийняття Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про відмову в
реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення
акцій. У разі прийняття такого рішення Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку звертається до суду з позовом про
ліквідацію акціонерного товариства.
6. У разі заснування акціонерного товариства однією особою
рішення, які повинні прийматися зборами засновників, приймаються
цією особою одноосібно і оформляються рішенням про намір заснувати
товариство. Якщо єдиним засновником товариства є фізична особа, її
підпис на рішенні про намір заснувати товариство підлягає
нотаріальному засвідченню.
Стаття 10. Установчі збори акціонерного товариства

1. Установчі збори акціонерного товариства мають бути проведені н/з
протягом трьох місяців з дати повної оплати акцій засновниками.
Кількість голосів засновника на установчих зборах акціонерного
товариства визначається кількістю акцій товариства, які підлягають
придбанню цим засновником.
2. На установчих зборах акціонерного товариства вирішуються
питання про:
1) заснування товариства;
2) затвердження оцінки майна, що вноситься засновниками в рахунок
оплати акцій товариства;
3) затвердження статуту товариства;
4) утворення органів товариства;
5) уповноваження представника (представників) на здійснення
подальшої діяльності щодо утворення товариства;
6) обрання членів наглядової ради, голови колегіального виконавчого
органу товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного
виконавчого органу товариства), членів ревізійної комісії (ревізора);
7) затвердження результатів розміщення акцій;
8) обрання лічильної комісії;
9) вчинення інших дій, необхідних для створення товариства.
3. Рішення з питань, зазначених у пунктах 1-3 частини другої цієї
статті, вважаються прийнятими, якщо за них проголосували всі
засновники акціонерного товариства. Рішення з інших питань
приймаються простою більшістю голосів засновників, якщо інше не
передбачено засновницьким договором.
4. У разі заснування акціонерного товариства однією особою
рішення, зазначені в частині другій цієї статті, приймаються цією
особою одноосібно і оформляються рішенням про заснування
товариства. Якщо єдиним засновником товариства є фізична особа, її
підпис на рішенні про заснування підлягає нотаріальному засвідченню.
Незатвердження установчими зборами статуту акціонерного
товариства вважається відмовою засновників від створення цього

Національний розсуд

товариства та є підставою для повернення засновникам внесків,
зроблених ними в рахунок оплати акцій. Повернення внесків
здійснюється протягом 20 робочих днів з дати проведення установчих
зборів, на яких не було прийнято рішення про затвердження статуту
акціонерного товариства.
Стаття 11. Оплата вартості акцій засновниками акціонерного товариства
1. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування
акціонерного товариства, може здійснюватися грошовими коштами,
цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом
яких є засновник, та векселів), майном і майновими правами,
нематеріальними активами, що мають грошову оцінку.
Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування
акціонерного товариства, не може здійснюватися за ціною, нижчою від
їх номінальної вартості.
Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування
акціонерного товариства, не може здійснюватися шляхом прийняття на
себе зобов'язань з виконання для товариства робіт або надання послуг.

Директива 2012/30/ЄС (“ Директива Відповідно
до
чинного
режиму,
негрошові вклади не лише повинні бути
про Капітал”)
оцінені належним чином, але, як у
ст. 7 Підписний
капітал має випадку грошових, так і негрошових
формуватись лише з тих активів, які вкладів, акції не можуть бути випущені
підлягають економічній оцінці. Проте, нижче їх номінальної вартості чи їх
зобов'язання щодо виконання робіт або облікової вартості.
надання послуг не можуть становити
25%-ва вимога щодо розміру сплаченого
частини таких активів.
капіталу, яка встановлена Директивою, є
ст. 8 Акції не можуть бути випущені за мінімальним стандартом і національні
ціною, нижчою за їхню номінальну законодавці можуть встановити більше її
вартість, або за відсутності номінальної значення. Тому норма ЗпАТ (вимога
50%) є сумісною з Директивою.
2. Ціна майна, що вноситься засновниками акціонерного товариства в вартості, нижче облікової вартості.
рахунок оплати акцій товариства, повинна відповідати ринковій вартості
ст. 9 На момент реєстрації товариства
цього майна, визначеній відповідно до статті 8 цього Закону. або на момент отримання дозволу на
здійснення діяльності, акції, випущені за
3. Кожний засновник акціонерного товариства повинен оплатити оплату, мають бути сплачені в частині,
повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів яка є не меншою за 25 % від їхньої
розміщення першого випуску акцій. У разі неоплати (неповної оплати) номінальної вартості, а за відсутності
вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення номінальної вартості, від їхньої облікової
вартості.
першого випуску акцій акціонерне товариство вважається не заснованим. Однак, якщо на момент реєстрації
До оплати 50 відсотків статутного капіталу товариство не має права товариства або отримання дозволу на
здійснювати
операції,
не
пов'язані
з
його
заснуванням. здійснення
діяльності
акції
були
випущені для оплати іншим шляхом, ніж
До реєстрації звіту про результати розміщення акцій засновник має у грошовій формі, такі акції мають бути
всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та повністю сплачені протягом п‘яти років
з вказаного моменту.
обтяжувати
зобов'язаннями.
4. Документ, що засвідчує право власності засновника акціонерного ст. 4
товариства на акції, видається йому після повної оплати вартості таких

акцій протягом 10 робочих днів з дати отримання товариством свідоцтва 1. Якщо в законодавстві держави-члена
визначається, що товариство не має
про державну реєстрацію випуску акцій.
права здійснювати діяльність без
отримання відповідного дозволу, цим
законодавством
також
має
бути
передбачене
положення
щодо
відповідальності за зобов’язаннями,
набутими товариством або від його імені
за період до отримання рішення про
надання або ненадання дозволу.
2. Пункт 1 не застосовується до
зобов‘язань,
які
виникають
за
правочинами товариства, укладеними за
умови надання дозволу на здійснення
діяльності.
Стаття 12. Відповідальність засновників акціонерного товариства
1.
Засновники
акціонерного
товариства
несуть
солідарну Директива 2012/30/ЄС (“ Директива
відповідальність за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями, що про Капітал”)
виникли
до
його
державної
реєстрації.
ст. 4
2. Акціонерне товариство відповідає за пов'язаними з його 1. Якщо в законодавстві держави-члена
заснуванням зобов'язаннями засновників тільки у разі схвалення їх дій визначається, що товариство не має
загальними зборами акціонерів. Загальні збори акціонерів, що права здійснювати діяльність без
схвалюють такі зобов'язання засновників товариства, мають бути отримання відповідного дозволу, цим
законодавством
також
має
бути
проведені протягом шести місяців після державної реєстрації товариства.
передбачене
положення
щодо
відповідальності за зобов’язаннями,
Інформація про такі зобов'язання товариства має бути відображена у набутими товариством або від його імені
статуті товариства.
за період до отримання рішення про
надання або ненадання дозволу.
2. Пункт 1 не застосовується до
зобов‘язань,
які
виникають
за
правочинами товариства, укладеними за
умови надання дозволу на здійснення
діяльності.
Стаття 13. Статут акціонерного товариства
1. Установчим документом акціонерного товариства є його статут.
2. Статут акціонерного товариства повинен містити відомості про:

Український законодавець діє в межах
національного розсуду дозволеного
Директивою.
див. також збіжні норми ст. 96 ЦК
Потрібно звернути увагу, що деякі
національні доктрини містять більш
складні норми, див. нім. Vorgesellschaft, див.
також ст. 13 Польського кодексу
господарських товариств:
§ 1. Товариcтво та особи, які діяли від
його імені, несуть відповідальності за
зобов'язаннями товариства в організації.
§ 2. Акціонер (учасник) товариства в
організації повинен нести солідарну
відповідальність з особами, зазначеними
у § 1, за зобов'язаннями товариства у
межах вартості невнесеного ним вкладу
на акції (частки).

Директива 2012/30/ЄС (“ Директива Нічого додати
про Капітал”)

1) повне та скорочене найменування товариства українською мовою;
2) тип товариства;
3) розмір статутного капіталу;
4) розмір резервного капіталу у разі його формування;
5) номінальну вартість і загальну кількість акцій, кількість кожного
типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількість кожного
класу привілейованих акцій у разі розміщення привілейованих акцій, а
також наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій;6) розмір
дивідендів за привілейованими акціями кожного класу в разі їх
розміщення товариством;
7) умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у
прості акції товариства чи у привілейовані акції іншого класу у разі
розміщення привілейованих акцій;
8) права акціонерів - власників привілейованих акцій кожного класу у
разі розміщення привілейованих акцій;
9) наявність переважного права акціонерів приватного товариства на
придбання акцій цього товариства, які пропонуються їх власником до
продажу третій особі, та порядок його реалізації або відсутність такого
права;
10) порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів;
11) порядок скликання та проведення загальних зборів;
12)
компетенцію
загальних
зборів;
13) спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів та
про зміни у порядку денному загальних зборів;
14) склад органів товариства та їх компетенцію, порядок утворення,
обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, а також
порядок зміни складу органів товариства та їх компетенції;
15)
порядок
внесення
змін
до
статуту;
16)
порядок
припинення
товариства.
3. Статутом акціонерного товариства не може бути передбачено надання
засновникам товариства додаткових прав чи повноважень.
4. Статут акціонерного товариства може містити й інші положення, що
не суперечать законодавству.

ст. 2
Статут або установчий документ
товариства
має
завжди
містити
принаймні наступну інформацію:
(a) вид та найменування товариства;
(b) потреби діяльності товариства;
(c) якщо в товаристві не визначено
розміру дозволеного до випуску капіталу,
суму підписного капіталу;
(d) якщо в товаристві визначено розмір
дозволеного до випуску капіталу,
відповідно, його сума, а також сума
підписного
капіталу
на
момент
створення товариства або на момент
отримання
права
розпочати
підприємницьку діяльність, а також на
момент
будь-якої
зміни
розміру
дозволеного до випуску капіталу, без
шкоди положенням статті 2 (1)
Директиви 2009/101/ЄС
(e) за відсутності чіткого законодавчого
регулювання, положення, які визначають
кількість
членів
чи
органів,
уповноважених представляти товариство
у відносинах із третіми особами,
відповідальних
за
керівництво,
управління, нагляд чи контроль у
товаристві, процедуру їх призначення, а
також розмежування повноважень між
цими органами;
(f)
строк, на якій створюється
товариство, окрім випадків, якщо такий
не передбачений.
ст. 3
У статуті чи установчому документі, або
окремих документах, які мають бути
оприлюднені згідно з процедурою,

визначеною законодавством кожної
держави-члена відповідно до статті 3
Директиви 2009/101/ЄС має зазначатися
така інформація::
(a)

зареєстроване місцезнаходження;
(b) tномінальна вартість акцій, на які
здійснена підписка, та принаймні
раз на рік – їхня кількість;
(c)
кількість акцій без номінальної
вартості, на які здійснена підписка,
якщо
випуск
таких
акцій
дозволяється
відповідно
до
національного законодавства;
(d)
спеціальні умови, якщо такі є,
стосовно обмеження обігу акцій;
(e)
якщо існує декілька класів акцій,
інформація згідно з пунктами (b), (c)
та (d) для кожного класу акцій та
прав, які надаються кожним класом
акцій;
(f)
є акції простими чи на пред‘явника,
якщо в національному законодавстві
передбачено обидва класи акцій, та
будь-які умови щодо конвертації
таких акцій, за винятком випадків,
коли такі умови визначені законом;
(g)
сума
сплаченого
підписного
капіталу на момент реєстрації
товариства або отримання дозволу
розпочати діяльність;
(h)
номінальна вартість акцій, або за
відсутності номінальної вартості,
кількість
випущених
акцій,
сплачених у негрошовій формі,
разом із визначенням виду майна,
що внесено як оплата за акції, та
найменуванням особи, що оплатила
акції у негрошовій формі;

(i) відомості
про
фізичних
чи
юридичних осіб та про товариства,
якими, або від імені яких був
підписаний статут або установчий
документ, а якщо товариство ще не
було засноване, проекти таких
документів;
(j)
загальна сума, чи, принаймні,
приблизна оцінка загальної суми усіх
витрат та обов’язкових платежів
товариства, які сплачуються у зв’язку
зі створенням чи для отримання
дозволу розпочати діяльність;
(k)
будь-які особливі привілеї, надані на
момент створення товариства або до
моменту отримання ним дозволу на
здійснення
діяльності
будь-якій
особі, що брала участь у створенні
товариства
або
в
операціях,
спрямованих на отримання дозволу
на здійснення діяльності.
Розділ III
КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Стаття 14. Статутний і власний капітал акціонерного
товариства
1.
Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного
товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат виходячи із
ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення
(реєстрації) акціонерного товариства. Статутний капітал товариства
визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси
його кредиторів.

Директива 2012/30/ЄС (“ Директива Вимоги
про
мінімальний
розмір
про Капітал)
статутного капіталу виконані.
Розділ 1 – ч. 1 ст. 6
Загальні положення про збільшення та
зменшення
статутного
капіталу
Законодавство
держав-членів
має
передбачені в Законі про АТ.
встановлювати вимоги, відповідно до
Особливості збільшення і зменшення
яких для реєстрації товариства або для
статутного капіталу
передбачені в
отримання дозволу на здійснення
2. Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між діяльності воно повинне провести Рішенні НКЦПФР № 822 від 14.05.2013
сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань підписку на капітал, мінімальний розмір „Про затвердження Порядку збільшення
статутного
капіталу
перед
іншими
особами. якого має становити не менше 25 000 (зменшення)
публічного або приватного акціонерного
євро.
товариства”.
4. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного
товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та Розділ 4 – ст. 29 et seq.
Під
питанням
залишається,
чи
1. Рішення про будь-яке збільшення
застосування Рішення НКЦПФР замість
фондового
ринку.
підписного капіталу має ухвалюватися

5. Статутом акціонерного товариства може бути передбачено
створення спеціального фонду для виплати дивідендів за
привілейованими акціями. Порядок формування та використання такого
фонду встановлюється Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.

Стаття 15. Збільшення статутного капіталу

загальними зборами. Це рішення, як і
саме збільшення підписного капіталу
мають бути оприлюднені у порядку,
передбаченому законодавством кожної
держави-члена, відповідно до статті
Статті 3 Директиви 2009/101/ЄС.
2.
Незважаючи на це, статут чи
установчий документ, або загальні
збори, рішення яких має бути
оприлюднене відповідно до правил,
зазначених у пункті 1, можуть дозволити
збільшення підписного
капіталу до
максимальної
суми,
яку
вони
встановлять, враховуючи максимальну
суму, передбачену законом. Якщо таке
передбачено, рішення про збільшення
підписного капіталу в межах визначеної
суми може ухвалювати уповноважений
на це орган товариства. Повноваження
такого органу ухвалювати рішення з
цього питання можуть надаватися
максимум до п‘яти років та можуть бути
поновлені один чи більше разів за
рішенням загальних зборів, кожний раз
не більше, ніж на п‘ять років.
3. Якщо існує декілька класів акцій,
рішення загальних зборів стосовно
збільшення капіталу, зазначеного в
пункті 1, або дозвіл на проведення
збільшення капіталу, зазначений в пункті
2, підлягає окремому голосуванню, що
проводиться
для
кожного
класу
акціонерів, на права яких може вплинути
така операція.
4. Ця стаття застосовується до емісії усіх
цінних паперів, які можуть бути
конвертовані в акції або надають право
підписки на акції. Ця стаття не регулює
конвертацію таких цінних паперів, а
також використання права підписки.

закону, прийнятого парламентом (тут —
закон про АТ), є достатнім з точки зору
належної транспозиції директив.
Відповідно до усталеної прецедентної
практики
Європейського
Суду
Справедливості належна транспозиція
директив вимагає дотримання певних
формальних умов. Ці умови можуть бути
зведені до наступних критеріїв: (i)
забезпечення правової визначеності; (ii)
загальнообов'язковість
національного
правового
акту;
(iii)
належне
оприлюднення правового акту (iv)
можливість сторін посилатись на чинний
нормативно-правовий
акт
в
національних судах; (v) правовий акт
повинен мати щонайменше таку ж
юридичну силу, що і правові акти, які
звичайно використовуються державамичленами для регулювання даного
питання (див. Рішення Європейського
Суду Справедливості C-102/79, 10).

1. Статутний капітал товариства збільшується шляхом
підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових
акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
2. Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал
після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх
випусків акцій.
3. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства із
залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення
додаткових акцій.
Директива 2012/30/ЄС
Переважне право набувати акції нової
Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково ст. 33. Див. коментарі до ст. 27 Закону емісії
товариства
повинне
бути
обов’язковим для всіх АТ і має
розміщуються товариством, діє лише в процесі приватного розміщення про АТ (нижче).
передбачатись в законі (ex lege). Див.
акцій та встановлюється законодавством.
коментарі до ст. 27 Закону про АТ
4. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без
(нижче).
залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення
номінальної вартості акцій.
Акціонерне товариство не має права приймати рішення про
Заборони на збільшення статутного
капіталу у випадках, коли
збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій,
(і) вартість власного капіталу товариства є
якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного
нижчою, ніж вартість його статутного
капіталу.
капіталу; або
Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі
(іі) таке збільшення здійснюється з
наявності викуплених товариством акцій не допускається.
метою покриття збитків товариства
5. Збільшення статутного капіталу товариства для покриття збитків не
допускається, крім випадків, встановлених законом.
видаються неефективними і такими, що
заважають
корпоративним
Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу акціонерним
реструктуризаціям. Рекомендується, щоб
товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його
такі заборони були усунені.
збільшення вимогам, передбаченим частиною першою статті 14 цього
Закону, на дату реєстрації змін до статуту товариства.
Стаття 16. Зменшення статутного капіталу
1. Статутний капітал акціонерного товариства зменшується в порядку,
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом
анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх
загальної кількості, якщо це передбачено статутом товариства.
2. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
акціонерного товариства виконавчий орган протягом 30 днів має

Директива 2012/30/ЄС
Розділ 1 - ст. 34
1. Рішення про будь-яке збільшення
підписного капіталу має ухвалюватися
загальними зборами. Це рішення, як і
саме збільшення підписного капіталу

Див. Рішення НКЦПФР № 822 dated
14.05.2013
від
14.05.2013
Про
затвердження
Порядку
збільшення
(зменшення)
статутного
капіталу
публічного або приватного акціонерного
товариства.
Щодо
відповідності
імплементації Директиви в підзаконні
акти див. коментарі до ст. 14 supra.

письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного
товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке
рішення.
3. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені
договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому
зазначеного в частині другій цієї статті повідомлення може звернутися до
товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів
одного з таких заходів на вибір товариства: забезпечення виконання
зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки,
дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором,
якщо інше не передбачено договором між товариством та кредитором.
У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією
частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не
вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед
ним.
4. Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче
встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.

мають бути оприлюднені у порядку,
передбаченому законодавством кожної Див. також ст. 22 Закону про державну
держави-члена, відповідно до статті 3 реєстрацію юридичних осіб і фізичних
Директиви
2009/101
/
EC. осіб-підприємців від 15.05.2003 № 755-IV
- інформація про зменшення статутного
Повідомлення про скликання загальних капіталу повинна бути опублікована у
зборів вказує принаймні на мету спеціальному національному ЗМІ.
зниження та його спосіб.
Розділ 2, 3 – ст. 36
1. За зменшення розміру підписного
капіталу принаймні кредиторам, вимоги
яких виникли до оприлюднення
рішення про зменшення розміру
капіталу, має бути надано право
щонайменше на отримання гарантій
задоволення
їхніх
вимог,
строк
виконання яких ще не настав на дату
такого оприлюднення. Законодавством
держав-членів мають бути визначені
умови здійснення такого права. Це право
не може бути скасоване законодавством
за винятком випадків, коли кредитори
вже мають достатні гарантії, або коли
такі гарантії не є необхідними з огляду на
активи товариства.
Держави-члени визначають умови для
здійснення прав, передбачених у ч. 1. У
кожному разі, держави-члени повинні
забезпечити, можливість звернення
кредиторів
до
відповідного
адміністративного чи судового органу
для отримання адекватних гарантій за
умови,
що
вони
можуть
продемонструвати, що у зв'язку зі
зменшенням
підписного
капіталу
задоволення їх вимог знаходиться під
загрозою і, що вони не отримали
належних гарантій від товариства.
2. Законодавство держав-членів також
має передбачати, як мінімум, що

зменшення капіталу є недійсним, або що
жодних платежів не може бути
проведено на користь акціонерів доти,
доки
кредитори
не
отримають
задоволення, або до рішення суду про те,
що вимоги кредиторів не підлягають
задоволенню.
3. Ця стаття застосовується також у
випадках зменшення розміру підписного
капіталу, спричиненого повною чи
частковою відмовою товариства від
права вимагати у акціонерів внесення до
капіталу несплаченої суми внеску.
Розділ 2,3 – ст. 37
1. Держави-члени
не
зобов'язані
застосовувати ст. 36 до зниження
підписного капіталу, метою якого є
компенсація понесених збитків або
переказ певних грошових сум до
резервного капіталу, за умови, що в
результаті цієї операції, сума такого
резервного капіталу не перевищуватиме
10% від зменшеного підписного
капіталу. Резервний капітал не може,
окрім як у випадку зниження підписного
капіталу, бути розподілений серед
акціонерів; може бути використаний
тільки для покриття понесених збитків
або для збільшення підписного капіталу
шляхом капіталізації резервів до ступеня,
в якому держави-члени дозволяють таку
операцію.
2. У випадках, зазначених у пункті. 1,
норми
держав-членів
повинні
окреслювати принаймні мінімум заходів,
необхідних для забезпечення того, щоб
кошти
отримані
від
зменшення
підписного капіталу не могли бути
використані для здійснення виплат на
користь акціонерів чи для звільнення
акціонерів від обов'язку вносити вклади.

Стаття 17. Анулювання акцій
1. Акціонерне товариство в порядку, встановленому Директива 2012/30/ЄС
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право
анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або ст. 41
підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому
1. Питання анулювання акцій завжди
розмір статутного капіталу.
повинні вирішувати загальні збори
акціонерів у разі зменшення підписного
капіталу шляхом погашення акцій,
придбаних компанією або особою, яка
діє від свого імені, але за дорученням
компанії.
2. Підлягає застосуванню ст. 36, за
винятком акцій повністю покритих, які
були набуті безкоштовно або за рахунок
сум,
призначених
для
розподілу
відповідно до ст. 17 пункт. 1-4; в цих
випадках сума, рівна номінальній
вартості або, за відсутності номінальної
вартості,
балансова
вартість
всіх
анулбовуваних акцій повинна бути
включена до резервного капіталу за
винятком зниження підписного капіталу;
резерв цей не може бути розподілений
між акціонерами; а може бути
використаний тільки для компенсації
понесених збитків, або для збільшення
підписного капіталу шляхом капіталізації
резервів до ступеня, в якому державичлени дозволяють таку операцію.
3. Ст. 35, 37 і 44 не поширюються на
випадки, передбачено в ч. 1 цієї статті.
Стаття 18. Консолідація та дроблення акцій
1. Акціонерне товариство має право здійснити консолідацію всіх н/з
розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій
конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.
Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної
вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з

Див. Рішення НКЦПФР № 822 dated
14.05.2013
від
14.05.2013
Про
затвердження
Порядку
збільшення
(зменшення)
статутного
капіталу
публічного або приватного акціонерного
товариства.
В цьому Рішенні всі вимоги Директиви
дотримані.
Щодо
відповідності
імплементації
Директиви в підзаконні акти див.
коментарі до ст. 14 supra.

Національний розсуд.

акціонерів.
2. Акціонерне товариство має право здійснити дроблення всіх
розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або
більше акцій того самого типу і класу.
3. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни
розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
4. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту акціонерного
товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та
кількості розміщених акцій.
5. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства
встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку.
Стаття 19. Резервний капітал
1. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 н/з
відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань
від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого
прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного
капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5
відсотків
суми
чистого
прибутку
товариства
за
рік.

Національний розсуд

2. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а
також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами
можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання
резервного
капіталу.
3. Акціонерне товариство, яке здійснює розміщення тільки простих
акцій, має право формувати резервний капітал у порядку, передбаченому
частиною першою цієї статті.
4. Акціонерне товариство, яке здійснює розміщення простих та
привілейованих акцій, зобов'язане формувати резервний капітал у
порядку, передбаченому частиною першою цієї статті.
Розділ IV
ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Стаття 20. Акції товариства
1. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього н/з
акціонерного
товариства.

Нічого додати.

2. Усі акції товариства є іменними. Акції товариств існують виключно
в бездокументарній формі.
3. Акціонерне товариство може здійснювати розміщення акцій двох
типів - простих та привілейованих. Статутом товариства може
передбачатися розміщення одного чи кількох класів привілейованих
акцій, що надають їх власникам різні права.
Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій
або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
4. Прості акції товариства не підлягають конвертації у привілейовані
акції
або
інші
цінні
папери
акціонерного
товариства.
5. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу
акціонерного товариства не може перевищувати 25 відсотків.
Стаття 21. Емісія цінних паперів
1. Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій тільки за
рішенням загальних зборів.
Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів,
крім акцій, за рішенням наглядової ради, якщо інше не передбачено його
статутом. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, приймається
загальними зборами акціонерів.
2. Акціонерним товариствам дозволяється емісія акцій та облігацій для
переведення зобов'язань товариства у цінні папери в порядку,
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку.

Директива 2012/30/ЄС
ст. 29
1. Рішення про будь-яке збільшення
підписного капіталу має ухвалюватися
загальними зборами. Це рішення, як і
саме збільшення підписного капіталу
мають бути оприлюднені у порядку,
передбаченому законодавством кожної
держави-члена, відповідно до статті
Статті 3 Директиви 2009/101/ЄС.
2.
Незважаючи на це, статут чи
установчий документ, або загальні
збори, рішення яких має бути
оприлюднене відповідно до правил,
зазначених у пункті 1, можуть дозволити
збільшення підписного
капіталу до
максимальної
суми,
яку
вони
встановлять, враховуючи максимальну
суму, передбачену законом. Якщо таке
передбачено, рішення про збільшення
підписного капіталу в межах визначеної

Підвищення
підписного
капіталу
виконавчим органом (авторизований
капітал) дозволяється відповідно ч. 2 ст.
29 Директиви про капітал.

Цінні папери інші, ніж акції, можуть
розміщуватись товариством відповідно
до ч. 1 ст. 21 ЗпАТ (“ Товариство може
здійснювати розміщення інших цінних паперів,

суми може ухвалювати уповноважений
на це орган товариства. Повноваження
такого органу ухвалювати рішення з
цього питання можуть надаватися
максимум до п‘яти років та можуть бути
поновлені один чи більше разів за
рішенням загальних зборів, кожний раз
не більше, ніж на п‘ять років.
[…]
4. Ця стаття застосовується до емісії усіх
цінних паперів, які можуть бути
конвертовані в акції або надають право
підписки на акції. Ця стаття не регулює
конвертацію таких цінних паперів, а
також використання права підписки.

крім акцій, за рішенням наглядової ради, якщо
інше не передбачено його статутом. Рішення
про розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків вартості активів
товариства, приймається загальними зборами
акціонерів”), але це не може стосуватись
конвертованих облігацій (див. ч. 4 ст. 29
Директиви про Капітал).

Стаття 22. Ціна акцій
1. Акціонерне товариство здійснює розміщення або продаж кожної Див. також норми, спрямовані на Нічого додати.
акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що забезпечення справедливої ціни акцій
затверджується
наглядовою
радою,
крім
випадків: під час злиттів і поділів:
Директива 2011/35/ЄС (Директива про
розміщення
акцій
під
час
заснування
товариства; злиття): ст. 9, ст. 10
82/891/ЄЕС (Шоста Директива про
розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Поділи): ст. 7, ст. 8 Директиви
(див. посилання на вищевказане в ч. 1 ст.
товариства.
10 Директиви про Капітал: 5. Державичлени можуть прийняти рішення не
2. Акціонерне товариство не має права розміщувати акції за ціною, застосовувати цю статтю до створення
нижчою за їх номінальну вартість.
нової компанії шляхом злиття або
поділу, якщо був складений висновок
одного або декількох незалежних
експертів
щодо такого злиття або
поділу).
Директива 2012/30/ЄС
ст. 8 Акції не можуть бути випущені за
ціною, нижчою за їхню номінальну
вартість, або за відсутності номінальної
вартості, нижче облікової вартості.
Стаття 23. Оплата цінних паперів
1.
У разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів їх Директива 2012/30/ЄС
капітал має
оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між ст. 7 Підписний
формуватись лише з тих активів, які

товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами,
що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних
цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів, за винятком
державних облігацій, які обмінюються на акції Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" та публічного акціонерного товариства
"Укргідроенерго" у випадках, передбачених законом), іншим майном.

підлягають економічній оцінці. Проте,
зобов'язання щодо виконання робіт або
надання послуг не можуть становити
частини таких активів.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на
себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання
послуг.
Статутом акціонерного товариства можуть встановлюватися й інші
обмеження щодо форм оплати цінних паперів. Товариство не може
встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів
грошовими коштами.
2. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом
емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають
бути
повністю
оплачені. ст. 10 – оцінка експерта, щоб визначити
належну вартість внеску в натуральній
3. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість формі.
такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна,
визначеній
відповідно
до
статті
8
цього
Закону.
Норми щодо захисту капіталу переважно
призначені для захисту корпоративних
Грошова оцінка вимог до товариства, які виникли до розміщення
кредиторів.
Тому,
якщо
вартість
негрошового
вкладу
була
оцінена
цінних паперів і якими оплачуються цінні папери товариства,
засновниками
компанії
за
заниженою
проводиться у порядку, встановленому абзацом першим цієї частини для
ціною, ніж його ринкова цінa, то це
оцінки
майна.
впливає на прибуток акціонера, а не
компанії.
Тому,
тут
Директива
4. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає
встановлює мінімальний стандарт.
у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про
депозитарну систему України.
Норми
про
надання
фінансової
ст.
25
(Фінансова
допомога)
допомоги
були
послаблені
реформою
5. Акціонерне товариство не може надавати позику для придбання
Директиви про Капітал 2006 року (див.
його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою Стаття 25
1. Якщо держави-члени дозволяють Рекомендації Групи SLIM і ГВР)
для придбання його акцій.
компанії прямо або побічно, авансувати
або надавати позику або надавати
гарантії для придбання акцій третьою
стороною, то такі операції повинні
регулюватися відповідно до
умов,

викладених в ч. 2-5.
2. На відповідальність адміністративного
чи виконавчого органу такі угоди
здійснюються
на
справедливих
ринкових умовах, особливо щодо
відсотків, отриманих компанією і з
урахуванням забезпечення наданого
компанії за кредитом і авансовими
платежами згiдно ч. 1.
Ретельно
перевіряється
платоспроможність третьої сторони або,
у разі багатосторонньої угоди, кожної
сторони.
3. Адміністративний або виконавчий
орган подає угоди для попереднього
схвалення загальними зборами, а
загальні збори повинні діяти відповідно
до правил кворуму і більшості,
викладених в ст. 44.
Адміністративний або виконавчий орган
представляє на загальних зборах
письмовий звіт із зазначенням:
а) причини угоди;
б) інтерес компанії при укладенні такої
угоди;
в) умови укладення угоди;
d) ризики, пов'язані з угодою, стосовно
ліквідності
і
платоспроможності
компанії; і
д) ціна, за якою третя сторона повинна
придбати акції.
Такий звіт повинен бути наданий
реєстратору
для
публікцаії
у
відповідності із ст. 3 Директиви
2009/101/ЄС.
4. Сукупна фінансова допомога, яка
надається третім особам не може
призводити до скорочення чистих
активів менше суми, зазначеної в ст. 17
пункт. 1 і 2, беручи до уваги також будьяке зниження вартості активів, яке може
наступити в результаті придбання

компанією або на рахунок компанії
власних акцій відповідно до ст. 21. 1.
Компанія передбачає в балансі по
стороні пасивів резерв, який не підлягоє
розподілу, в розмірі сукупної фінансової
допомоги
5. Якщо третя особа, яка отримала від
компанії фінансову допомогу, набуває
власні акції тієї компанії в розумінні ст.
21 ч. 1 або підписується на акції,
випущені відповідно до збільшення
підписного капіталу, таке придбання або
підписка здійснюються за справедливою
ціною.
6. Ч. 1–5 не застосовуються до поточних
операцій банків та інших фінансових
установ, до угод виконуваних з метою
набуття акцій працівниками компанії чи
пов'язаної з нею компанії.
Тим не менше, ці операції не можуть
привести до ситуації, що чисті активи
будуть нижчими від рівня, зазначеного в
ст. 17 ч. 1.
7. Частини 1 - 5 не застосовуються до
операцій, здійснюваних з метою набуття
акцій як вказано в пункті (h) статті 22(1).
Стаття 24. Особливості обігу цінних паперів акціонерних товариств
1. Акції публічного акціонерного товариства можуть купуватися та
продаватися на фондовій біржі.
Публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру
включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.
2. Акції приватного акціонерного товариства не можуть купуватися
та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом
проведення на біржі аукціону.
3. Акціонерне товариство не має права приймати в заставу власні
цінні папери.
4. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

Директива 2012/30/ЄС
ч. 1 ст. 27 Прийняття власних акцій
товариства
як
застави
самим
товариством, або особою, яка діє від
власного імені, але в інтересах
товариства, має розглядатись як викуп
для потреб, зазначених в статтях 21,
22(1), 24 і 25.

Директива встановлює мінімальний
стандарт – дозволяються більш суворі
національні норми; хоча сумнівно, що
цілковита заборона є виправдана як
варіант політики

Розділ V
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ
Стаття 25. Права акціонерів - власників простих акцій
1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - н/з
акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
1) участь в управлінні акціонерним товариством;
2) отримання дивідендів;
3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або
вартості частини майна товариства;
4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного
товариства.
Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для
вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків
проведення кумулятивного голосування.
Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші
права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного
товариства.
Стаття 26. Права акціонерів - власників привілейованих акцій
1. Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру
надається однакова сукупність прав.
2.У статуті акціонерного товариства визначається обсяг прав, які
надаються акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, у
тому числі визначаються:
1) розмір і черговість виплати дивідендів;
2) ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації товариства;
3) випадки та умови конвертації привілейованих акцій цього класу у
привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
4) порядок отримання інформації.
3. Акціонерне товариство виплачує дивіденди за привілейованими
акціями, крім випадків, передбачених частиною другою статті 31 цього
Закону, в установленому статутом розмірі.
4. Акціонери - власники привілейованих акцій товариства мають
право голосу тільки у випадках, передбачених частиною п'ятою цієї
статті та статутом акціонерного товариства.
Одна привілейована акція товариства надає акціонеру один голос для

н/з

Національний розсуд

Національний розсуд

вирішення кожного питання. Статутом акціонерного товариства може
передбачатися спеціальний порядок підрахунку голосів - разом чи
окремо від голосів за простими та/або іншими класами привілейованих
акцій.
5. Акціонери - власники привілейованих акцій певного класу мають
право голосу під час вирішення загальними зборами акціонерного
товариства таких питань:
1) припинення товариства, що передбачає конвертацію
привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу,
прості акції або інші цінні папери;
2) внесення змін до статуту товариства, що передбачають обмеження
прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;
3) внесення змін до статуту товариства, що передбачають розміщення
нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу
щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації
товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників
розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо
черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства.
Статутом
приватного
товариства
акціонеру
власнику
привілейованих акцій може бути надано право голосу також з інших
питань.
6. Рішення загальних зборів акціонерного товариства, що
приймається за участю акціонерів - власників привілейованих акцій, які
відповідно до частини п'ятої цієї статті мають право голосу, вважається
прийнятим, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів
- власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього
питання, якщо статутом товариства з кількістю акціонерів 25 осіб і
менше не встановлюється вимога стосовно більшої кількості голосів
акціонерів - власників привілейованих акцій, необхідної для прийняття
рішення.
Під час голосування акціонерів - власників кількох класів
привілейованих акцій відповідно до частини п'ятої цієї статті голоси за
такими акціями підраховуються разом, якщо інше не передбачено
статутом товариства.
7. У разі зміни типу акціонерного товариства з приватного на

публічне надання прав, не передбачених цим Законом для акціонерів власників привілейованих акцій публічного товариства, припиняється.
Стаття 27. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій
1. Переважним правом акціонерів визнається:
право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані
товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих
акцій у загальній кількості простих акцій;
право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати
розміщувані товариством привілейовані акції цього або іншого класу,
якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості
отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства,
пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного
класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу.

Директива 2012/30/ЄС
ст. 33
1. Як тільки капітал збільшується
шляхом грошових внесків, акції мають
бути запропоновані акціонерам з
дотриманням переважного права купівлі
акцій пропорційно до частки капіталу,
представленої їхніми акціями.

2. Законодавством держави-члена:
2. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у
процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому (а) може не застосовуватись зазначений
вище пункт 1 до акцій, якими надається
законодавством.
обмежене право участі у розподілі
Переважне право надається акціонеру - власнику привілейованих прибутку у розумінні статті 15 та/або
акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих активів товариства у випадку проведення
акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства. процедури ліквідації; або
(b) може бути дозволено, що, коли
Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням підписний капітал товариства, який
акціонерам переважного права товариство письмово повідомляє кожного складається з декількох класів акцій,
акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та якими надаються різні права голосування
або участі у розподілі прибутку в
публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
значенні статті 15 або активів за
ліквідації,
збільшується
Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних процедури
товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості шляхом випуску нових акцій тільки
цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк одного класу, то реалізація переважного
акціонерів
інших
класів
і порядок реалізації зазначеного права. У разі розміщення права
привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, відбувається лише після того, як це право
було реалізоване акціонерами того класу
які надаються власникам зазначених цінних паперів.
нових акцій, який випускається.
3. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає

Акціонери мають переважні права у всіх
випадках, принаймні, коли капітал
збільшується вкладами в грошовій
формі. Багато законодавств державчленів (наприклад, Німеччина, Австрія,
Польща,
Хорватія)
передбачають
переважні права і при негрошових
вкладах (тут Директива встановлює
мінімальний стандарт). Це (тобто
охоплення і негрошових вкладів) є
рекомендованим кроком, оскільки це
чітка норма, яка здатна захистити
міноритарних акціонерів від розмивання
їх часток, як з перспективи їх голосів, так
і вартості інвестицій.
Переважні права повинні бути надані
акціонерам приватних і публічних АТ
(див. Додаток I до Директиви про
капітал).
Переважні права повинні бути надані як
акціонерам власникам простих акцій, так
і привілейованих.
Переважні
права
дозволяють
підтримувати статус-кво в товаристві, як з
точки зору впливу (частка в праві голосу),
так і вартості (захист від роздроблення як
форми поступової експропріації).
По можливості нова емісія повинна
відображати вже існуючу структуру
розподілу акцій та їх класи.

акціонерному товариству в установлений строк письмову заяву про
придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі,
яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві
акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце
проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним
придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються товариством
не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів.
Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж
відповідної кількості цінних паперів.

Будь-яка пропозиція підписки на
підставі надання переважного права
купівлі акцій, та строк, протягом якого
таке право має бути використане, мають
бути
оприлюднені
в
спеціально
створеній національній газеті, відповідно
до вимог Директиви 2009/101/ЄС.
Однак, закони держав-членів можуть не
4. У разі порушення акціонерним товариством порядку реалізації передбачати такого оприлюднення,
акціонерами переважного права Національна комісія з цінних паперів та якщо усі акції товариства є іменні. В
фондового ринку може прийняти рішення про визнання емісії такому випадку, усі акціонери товариства
мають бути поінформовані в письмовій
недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.
формі. Переважне право купівлі акцій
може бути реалізоване протягом періоду,
що не може становити менше 14 днів з
дати оприлюднення пропозиції, або з
дати
відправлення
повідомлення
акціонерам.
4. Переважне право купівлі акцій не
може бути обмежене або скасоване
статутом
або
іншим
установчим
документом. Проте, це право може бути
зроблено за рішенням загальних зборів.
Від виконавчого органу чи органу
управління має вимагатись представити
на таких зборах письмовий звіт, що
містить пояснення причин обмеження
чи скасування переважного права на
купівлю
акцій, та обґрунтування
запропонованої ціни випуску. Загальні
збори мають діяти відповідно до норм
щодо кворуму та більшості, визначених
у статті 44. Рішення загальних зборів
підлягає оприлюдненню відповідно до

положень кожної держави-члена, з
дотриманням вимог статті 3 Директиви
.2009/101/ЄС.
5. Законодавством держави-члена може
бути передбачено, що статутом, іншим
установчим документом чи загальними
зборами, які діють відповідно до правил
про кворум, більшість та оприлюднення,
що зазначені у пункті 4, може бути
надано повноваження на обмеження та
скасування переважного права на
купівлю акцій органу управління
товариства,
який
уповноважений
ухвалювати рішення про збільшення
підписного
капіталу
в
межах
дозволеного до випуску капіталу. Це
повноваження не може бути надане на
довший строк, ніж повноваження,
зазначене в статті 29(2).
6. Пункти 1 – 5 застосовуються до
випуску всіх цінних паперів, які можуть
бути конвертовані в акції, або які
надають право підписки
на акції.
Пункти 1 – 5 не застосовуються до
операцій з конвертації таких цінних
паперів або здійснення права на
підписку.
7. Переважне право на купівлю акцій не
виключається для потреб пунктів 4 та 5
якщо, відповідно до рішення про
збільшення підписного капіталу, акції
випускають банки та інші фінансові
установи, з огляду на пропозицію їх
акціонерам товариства відповідно до

пунктів 1 та 3.
Стаття 28. Захист прав акціонерів - працівників товариства
1. Посадові особи органів акціонерного товариства та інші особи, які н/з
перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права
вимагати від акціонера - працівника товариства надання відомостей про
те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або
про відчуження акціонером - працівником товариства своїх акцій чи
намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у
загальних
зборах.
У разі порушення вимог цієї статті посадова особа товариства
притягається до адміністративної і майнової відповідальності,
звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір
(контракт) з нею розривається відповідно до закону.
Стаття 29. Обов'язки акціонерів
н/з
1. Акціонери зобов'язані:
дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного
товариства;
виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;
виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі
пов'язані з майновою участю;
оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені
статутом акціонерного товариства;
не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну
інформацію про діяльність товариства.
Статутом товариства може бути передбачена можливість укладення
договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові
обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і
передбачається
відповідальність
за
його
недотримання.
2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені цим та
іншими законами.
Розділ VI
ДИВІДЕНДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Стаття 30. Порядок виплати дивідендів

Нічого додати

Нічого додати

1. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що Директива 2012/30/ЄС
виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію
певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу ст. 17
нараховується
однаковий
розмір
дивідендів.
1. За винятком випадків зменшення
Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. розміру
підписного
капіталу,
забороняється проведення розподілу
Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення прибутку акціонерам, якщо на кінцеву
яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. дату останнього фінансового року за
результатами річної звітності товариства,
2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого або після такого розподілу прибутку,
прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі чисті активи товариства можуть стати
рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не менше за суму підписного капіталу
перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення разом із тими резервами, які не можуть
про виплату дивідендів.
бути розподілені відповідно до закону
Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чи статуту.
чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку
відповідно до статуту акціонерного товариства у строк, що не перевищує 2. якщо не оплачена частина підписного
капіталу не включається до активів,
шість місяців після закінчення звітного року.
У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року відображених у балансі, ця сума має бути
та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за відрахована з суми підписного капіталу,
привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу зазначеної у ч. 1.
товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів за
3. сума,
що
розподіляється
між
привілейованими акціями.
акціонерами, не може перевищувати
суми прибутку на кінець останнього
3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями фінансового року плюс будь-які інші
приймається загальними зборами акціонерного товариства.
Розмір дивідендів за привілейованими акціями всіх класів прибутки майбутніх періодів та суми,
вилучені з резервів з цією метою, за
визначається у статуті акціонерного товариства.
мінусом збитків майбутніх періодів, та
4. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного сум, розміщених у резервах згідно із
товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на законом чи статутом.
отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення
переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими
акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними
зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на
отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений

4. поняття
„розподіл”,
що
використовується в ч. (1) та (3), включає,
зокрема, виплату дивідендів та процентів
від акцій.

протягом одного місяця після закінчення звітного року.
Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему
України.
Товариство в порядку, встановленому статутом, повідомляє осіб, які
мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк
їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату
дивідендів за простими акціями публічне акціонерне товариство
повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за
простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких)
перебуває таке товариство.
У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але
раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів
залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

5. Якщо законодавством держав-членів
дозволяється
виплата
проміжних
дивідендів, мають бути дотримані такі
умови:
(a)

проміжні звіти мають бути складені
таким чином, щоб показати, що
фонди, які передбачені для розподілу,
є достатніми,
(b)
сума,
що
передбачається
для
розподілу, не може перевищувати
загальну суму прибутків, накопичених
на кінець останнього фінансового
року, за яким складалася річна
звітність, разом із будь-якими іншими
отриманими прибутками майбутніх
періодів та сумами, вилученими з
резервів з цією метою, за мінусом
збитків майбутніх періодів та сум, які
мають бути розміщені у резервах,
відповідно до вимог законодавства чи
статуту.
6.Частини 1 та 5 не можуть впливати на
положення законодавств держав-членів
стосовно
збільшення
підписного
капіталу шляхом капіталізації резервів.

5. Для виплати дивідендів товариство в порядку, встановленому
законодавством про депозитарну систему України, перераховує
дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок,
відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на
фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та
депозитаріїв-кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними
установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим
способом, передбаченим договором, а також для їх подальшого переказу
депозитаріями-кореспондентами особам, які мають права на отримання
доходів та інших виплат відповідно до законодавства іншої країни.
7. Держави-члени можуть передбачати
відступ від ч. 1 , що стосується
інвестиційних товариств з фіксованим
капіталом.

Вираз
„інвестиційна
компанія
з
фіксованим капіталом” в значенні цього
пункту, означає лише такі товариства:
–

виключним завданням яких є
інвестування фондів в різні цінні
папери та акції, землю або інші

активи з єдиною метою розподілу
інвестиційних
ризиків
та
забезпечення власних акціонерів
прибутком, який є результатом
управління такими активами, та
–

які пропонують власні акції для
відкритої підписки.

Якщо держави-члени використовують
таку можливість у своєму законодавстві,
вони повинні:
(а) вимагати від таких товариств
включати визначення „інвестиційна
компанія” до усіх документів, зазначених
у статті 4 Директиви 2009/101/ЄС;
(b) не дозволяти таким товариствам, чиї
чисті активи стають меншими від суми,
зазначеної у пункті 1 (а), проводити
розподіл між акціонерами, якщо на
кінцеву дату останнього фінансового
року загальна сума активів товариства,
зазначена у річній звітності, стає, або
стане після такого розподілу меншою,
ніж загальна сума зобов’язань перед
кредиторами, зазначена у річній
звітності та помножена на півтора рази;
(с) вимагати від будь-якого товариства,
що проводить розподіл, коли його чисті
активи стають меншими від суми,
передбаченої в пункті 1 (а), вносити до
річних звітів примітки щодо цих
обставин.
Стаття 31. Обмеження на виплату дивідендів

1. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату Директива 2012/30/ЄС (“ Директива
дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, про Капітал”
ст. 17
якщо:
1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у
встановленому законодавством порядку;
2) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного
капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної
вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.
2. Акціонерне товариство не має права здійснювати виплату
дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
1) товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті
68 цього Закону;
2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено
повністю.
3. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про
виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за
привілейованими акціями у разі, якщо:
1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у
встановленому законодавством порядку.
Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за
привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів
за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо
черговості отримання дивідендів.
Розділ VII
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Стаття 32. Загальні збори акціонерного товариства
1. Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.
2. Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні
збори (річні загальні збори).
Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня
наступного за звітним року.
До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться
питання, передбачені пунктами 11, 12 і 24 частини другої статті 33 цього
Закону.

ДПА
(застосовується
тільки
до
публічних товариств)
ст. 6 (1-2)
1Держави-члени повинні забезпечити
для акціонерів, які діють окремо або
разом:
право вносити питання до
порядку денного загальних зборів за
(a)

Загальне міркування: Директива про
права акціонерів застосовується лише до
лістингових акціонерних товариств.
Оскільки українське законодавство не
передбачає спеціальних норм щодо
лістингових товариств, принаймні, не в
зв'язку зі скликанням та участю у
загальних
зборах,
імплементація
Директиви призвела би до того, що

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів
обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 та 18 частини
другої статті 33 цього Закону.
Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного
товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з
ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує
(оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких
загальних зборів.

умови, що кожне таке питання
супроводжується
поясненням
або
проектом резолюції, які необхідно
ухвалити на загальних зборах; та

норми Директиви застосовувалися б до
всіх АТ. А це, в свою чергу, було б
занадто коштовно для приватного АТ
або навіть для тих АТ, які не є
лістинговими в розумінні Директиви.

(б) право подавати проект резолюції
щодо питань, включених або що мають Рекомендація: потрібно впровадити і
бути включені до порядку денного розвивати далі подвійний режим для
приватних і публічних товариств. Щодо
загальних зборів.
публічних АТ, цінні папери яких
перебувають в обігу на біржі, норми
Варіант:
Держави-члени можуть забезпечити Директиви про права акціонерів повинні
виконання
права,
зазначеного
у бути імплементовані повністю, тоді як
підпункті (а), у зв’язку із загальними деякі інші норми можуть бути поширені
зборами за умови, що акціонери, які на приватні АТ також.
діють індивідуально або разом, мають
право скликати, або вимагати від
компанії скликати, загальні збори, за
винятком щорічних загальних зборів, з
порядком денним, який включає
принаймні всі питання, які вимагаються
такими акціонерами. […]
2. Якщо будь-яке з прав, зазначених у
частині 1, використовується за умови, що
відповідний акціонер або акціонери
володіють мінімальним пакетом акцій
компанії, такий мінімальний пакет не
повинен перевищувати 5% акціонерного
капіталу.

В світлі ст. 6 ДПА, чинна ч. 3 ст. 32 ЗпАТ
може бути витлумачена як незаконне
обмеження прав акціонерів.
Відповідно до ДПА, допускається, що у
випадку заcтосування, акціонери можуть
використовувати ці права на будь-яких
ЗЗ.
У випадку їх здійснення, вимога
оплатити витрати на проведення всіх
позачергових
зборів
акціонерами
означатиме, що ДПА не імплементована
правильно, тому що це суперечило б ст.
3 ДПА, оскільки було б додатковим
зобов'язанням, покладеним на акціонерів
ДПА ст. 3: Ця Директива не (що заборонено), а не на компанії.
перешкоджає
державам-членам
накладати додаткові обов’язки на
компанії або іншим чином вживати
додаткових заходів для сприяння
виконання акціонерами прав, зазначених
у цій Директиві.
Стаття 33. Компетенція загальних зборів
1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності

н/з

Національний розсуд

акціонерного товариства.
2. До виключної компетенції загальних зборів належить:
1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
2) внесення змін до статуту товариства;
3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
5) прийняття рішення про розміщення акцій;
6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду,
виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також
внесення змін до них;
10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це
передбачено статутом товариства;
11) затвердження річного звіту товариства;
12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог,
передбачених законом;
13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним
акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68
цього Закону;
14) прийняття рішення про форму існування акцій;
15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог,
передбачених законом;
16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільноправових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться
з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами
наглядової ради;
18) прийняття рішення про припинення повноважень членів
наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення
про дострокове припинення їх повноважень;
20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про

припинення їх повноважень;
22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо
ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого
правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності товариства
23) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім
випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 цього Закону, про
ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження
порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна,
що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження
ліквідаційного балансу;
24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,
звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління
товариства;
26) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції
загальних зборів згідно із статутом товариства.
3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної
компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам
товариства.
Стаття 34. Право на участь у загальних зборах
1. У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати
участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку
участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи,
яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник
аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від
володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який
відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

2007/36/ЄС (ДПА)

Нічого додати.

ст. 7
1. Держави-члени повинні забезпечити:

звільнення прав щодо участі та
голосування акціонера у загальних
зборах, забезпечених будь-якою з його
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, акцій, від вимоги щодо віддачі на
складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зберігання або передачі чи реєстрації
таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну від імені іншої фізичної або юридичної
особи до дати проведення загальних
систему України.
зборів; та
На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік права
(b) звільнення
прав
акціонера,
(a)

Потрібно чітко обумовити в Законі про

власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про пов’язаних з продажем або передачею в
включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у інший спосіб його акцій протягом
між
датою
реєстрації,
загальних
зборах. періоду
визначеною у частині 2, та датою
загальних зборів, до яких вона
2. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у застосовується, від обмеження, від якого
загальних зборах акціонерного товариства, після його складення вони звільнені в інших випадках.
заборонено.
2.
Держави-члени
повинні
передбачити
визначення
прав
участі
та
Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах
голосування акціонера у загальних
встановлюється законом.
зборах, забезпечених його акціями,
відповідно до акцій, якими володіє
акціонер станом на зазначену дату до
дати проведення загальних зборів (дату
реєстрації).
Держави-члени
можуть
не
застосовувати перший пункт до
компаній, які можуть визначити імена і
адреси своїх акціонерів з поточного
реєстру акціонерів станом на дату
проведення загальних зборів.Кожна
держава-член повинна забезпечити
застосування до компаній єдиної дати
реєстрації. Проте, держава-член може
встановити одну дату реєстрації для
компаній, які випустили акції на
пред’явника, і іншу дату реєстрації для
компаній, які випустили іменні акції, за
умови, що до кожної компанії, яка
випустила
обидва
види
акцій,
застосовується єдина дата реєстрації.
Дата
реєстрації
не
повинна
встановлюватися більше ніж за 30 днів
до дати проведення загальних зборів,
до
яких
вона
застосовується.
Виконуючи це положення і частину 1
статті 5, кожна держава-член повинна
забезпечити
встановлення
дати
реєстрації принаймні через вісім днів
після прийнятної дати надіслання
3.

АТ, що право акціонера на участь у
загальних зборах акціонерів, не може
бути обмежене тим, що він/вона продав
(-ла) свої акції (навіть всі акції) до дати
проведення загальних зборів, але після
дати встановлення переліку акціонерів,
які мають право брати участь в ЗЗА (т.зв.
«record date») (див. ч. 2 і 3 статті 7
Директиви). Це означає, що акціонери,
які мали це право на момент «record
date», можуть повною мірою брати
участь у загальних зборах акціонерів,
навіть якщо вони вже не є акціонерами
товариства на день ЗЗ.

повідомлення про скликання загальних
зборів. При підрахунку кількості таких
днів ці дві дати не враховуються. Проте
у випадках, описаних у третьому пункті
частини 1 статті 5, держава-член може
вимагати встановлення дати реєстрації
принаймні через шість днів після
останньої прийнятної дати надіслання
повідомлення про друге і наступне
скликання загальних зборів. При
підрахуванні кількості таких днів ці дві
дати не враховуються.Кваліфікація
акціонера може доводитися лише
згідно з тими вимогами, які необхідні
для
забезпечення
ідентифікації
акціонерів, і лише настільки, наскільки
це достатньо для досягнення такої мети.
Стаття 35. Повідомлення про проведення загальних зборів
1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів
акціонерного товариства та їх порядок денний надсилається кожному
акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку,
встановленому законодавством про депозитарну систему України, на
дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових
загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених
частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього
вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття
рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою
раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Директива 2007/36/ЄС (ДПА) ст. 5
Інформація до загальних зборів

Без шкоди частині 4 статті 9 та
частині 4 статті 11 Директиви
2004/25/ЄС
Європейського
Парламенту та Ради від 21 квітня 2004
року щодо пропозиції про поглинання
держави-члени повинні забезпечити
повідомлення
компанією
про
скликання
загальних
зборів
в
один
із
Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх
способів, зазначених в частині 2 цієї
порядок денний надсилається акціонерам персонально (з урахуванням
статті, не пізніше ніж за 21 день до
частини другої цієї статті) особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, початку зборів.
передбачений статутом акціонерного товариства, у строк не пізніше ніж
за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка Держави-члени можуть передбачити,
скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції що у випадку якщо компанія надає
акціонерам можливість голосувати за
товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.
допомогою
засобів
електронного
зв’язку, які доступні для всіх акціонерів,
Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних загальні збори акціонерів можуть
зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про прийняти рішення щодо скликання
1.

Директива не повинна розглядатися як
така, що зобов'язує зробити голосування
за допомогою електронного зв'язку
доступним для всіх акціонерів. Директива
вимагає, щоб ДЧ дозволяли компаніям за
їх бажанням впроваджувати електронне
голосування (ст. 8 ДПА).
Насправді жодна ДЧ не наклала на
компанії
обов'язок
запровадити
електронне голосування, оскільки це
призвело б до високих організаційних
витрат і проблем безпеки, особливо в
малих і середніх компаніях.
На
сучасному
етапі
обов’язок
електронного голосування суперечив би
загальній вимозі пропорційності, якби
він був накладений на кожну компанію.
Замість цього Директива сприяє і
"забороняє заборони", тобто не дозволяє
державам-членам заборонити електронне
голосування, якщо компанія бажає
використовувати
його
у
своєму

проведення загальних зборів. Публічне акціонерне товариство додатково
надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок
денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру
лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних
зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію,
передбачену частиною третьою цієї статті.

компанією загальних зборів, за
винятком щорічних загальних зборів, в
один із способів, зазначених в частині
2 цієї статті, не пізніше ніж за 14 днів
до початку зборів. Таке рішення
приймається більшістю не менше двох
третин голосів, забезпечених акціями
або представлених передплаченим
3. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного капіталом, на період не довше ніж до
товариства має містити такі дані:
наступних щорічних загальних зборів.
1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
не
повинні
2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, Держави-члени
застосовувати
мінімальні
періоди,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
зазначені у першому та другому
3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
пунктах, до другого і наступного
зборах;
скликання загальних зборів в результаті
4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у відсутності кворуму, необхідного для
загальних зборах;
зборів першого скликання, за умови,
що
положення
цієї
статті
5) перелік питань, що виносяться на голосування;
застосовувалися
до
першого
скликання
6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. і порядок денний залишився незмінним
і що принаймні 10 днів минуло між
остаточним скликанням і датою
Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах загальних зборів.
населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли
Без шкоди додатковим вимогам
на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства 2.
щодо
повідомлення або публікації,
володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а
встановленим
компетентною
також міжнародні організації.
державою-членом, як зазначено у
частині 2 статті 1, компанія повинна
повідомити про скликання, зазначене в
частині 1 цієї статті, у спосіб, який
забезпечує швидкий доступ до такої
інформації на недискримінаційній
основі.
Держава-член
повинна
вимагати від компанії використання
таких засобів зв’язку, які забезпечують
надійну
і
ефективну
передачу
інформації обмеженій кількості осіб в
усьому Співтоваристві. Держава-член
не може зобов’язувати використовувати
лише той засіб зв’язку, оператори якого

корпоративному управлінні - таке
голосування повинне бути дозволене
відповідно до правового режиму будьякої ДЧ.
Слід додати, що така інформація
повинна відображатися на веб-сайті
компанії безперервно до проведення ЗЗ, і
в тому числі в день проведення зборів
(ДПА ст. 5 (4)).
Не тільки перелік питань (пункти
порядку денного), запропонованих дo
голосування, але повний пропонований
порядок
денний
повинен
бути
розкритий, в тому числі питання, які не
пропонуються дo голосування, якщо такі
питання включені до порядку денного
(ДПА ст. 5 (3) (а).
Для
публічних
компаній
вся
інформація, зазначена у ст. 3 ДПА
повинна бути включена в повідомлення
про проведення ЗЗ.

зареєстровані на її території.
Держави-члени
не
повинні
застосовувати перший пункт до
компаній, які можуть визначити імена
та адреси своїх акціонерів з поточного
реєстру акціонерів, за умови, що
компанія
зобов’язана
розіслати
повідомлення про скликання кожному
зі своїх зареєстрованих акціонерів.
У будь-якому випадку компанія може не
стягувати
конкретну
вартість
повідомлення
про
скликання
в
установленому порядку.
Повідомлення про скликання,
зазначене в частині 1, повинне
принаймні:
3.

зазначати точний час і місце
проведення загальних зборів та
запропонований порядок денний для
загальних зборів;
(a)

містити чітке і точне описання
процедур, яких повинні дотримуватися
акціонери, щоб мати можливість брати
участь та голосувати на загальних
зборах. Зокрема, воно включає
інформацію щодо:
(b)

прав,
гарантованих
акціонерам згідно зі статтею 6, в тій
мірі,
що
такі
права
можуть
використовуватися після повідомлення
про скликання, та згідно із статтею 9, а
також строку, протягом якого такі права
можуть
використовуватися;
повідомлення про скликання може
обмежуватися
лише
зазначенням
строку, протягом якого такі права
можуть виконуватися, за умови, що
(i)

воно містить посилання на більш
детальну інформацію щодо таких прав,
яка є доступною на Інтернет-сайті
компанії;
порядку
голосування
за
довіреністю, зокрема, форм, які
використовуються для голосування за
довіреністю, та засобів, за допомогою
яких компанія готова приймати
електронні
повідомлення
про
призначення довірених осіб; і
(ii)

за
необхідності,
порядку
голосування за допомогою засобів
поштового або електронного зв’язку;
(iii)

за необхідності, визначати дату
реєстрації, як зазначено в частині 2
статті 7, та пояснювати, що лише ті
особи, які є акціонерами станом на таку
дату, мають право брати участь та
голосувати на загальних зборах;
(c)

зазначати
місце
і
спосіб
одержання повного, нескороченого
тексту
документів
та
проектів
резолюцій, зазначених у підпунктах (c)
та (d) частини 4;
(d)

зазначати адресу Інтернет-сайту,
на якому розміщена інформація,
зазначена у частині 4.
(e)

Стаття 36. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими
акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних
зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство
повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за
місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в
доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх
проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів

Директива 2007/36/ЄС (ДПА)
ч. 4 ст. 5
Держави-члени
повинні
забезпечити, у період починаючи не
пізніше ніж за 21 день до дати
4.

Норми повинні бути імплементовані
щодо лістингових АТ.

вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер проведення
загальних
зборів
і
кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за завершуючи самим днем проведення
порядок
ознайомлення
акціонерів
з
документами. загальних
зборів,
розміщення
компанією для її акціонерів на
У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування Інтернет-сайті компанії принаймні
з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство такої інформації:
повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом
(a)
повідомлення про скликання,
договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, зазначене в частині 1;
передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім
кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх (b) загальна кількість акцій та прав
акціонерів.
} голосу станом на дату скликання (у
тому числі, загальна кількість окремо
по кожному виду акцій у випадку, якщо
2. Статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів - капітал компанії представлений двома і
власників простих акцій понад 100 осіб може бути передбачений інший більше видами акцій);
порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Такі документи (c) документи, які необхідно надати
можуть надаватися в електронній формі або в інший спосіб, загальним зборам;проект резолюції
або, у випадку якщо не запропоновано
передбачений
статутом.
ухвалення жодної резолюції, коментар
компетентного
органу
компанії,
3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення призначеного застосовним правом,
загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до щодо кожного питання, включеного до
документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість порядку денного загальних зборів;
ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в окрім того, проекти резолюцій,
порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі запропоновані акціонерами, мають
бути розміщені на Інтернет-сайті
зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних одразу, наскільки це можливо, після
зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж того як компанія одержала їх. за
за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
необхідності,
форми,
які
використовуються для голосування за
довіреністю
та
за
допомогою
поштового зв’язку, за винятком якщо
такі
форми
розсилаються
безпосередньо кожному акціонеру.
У випадку якщо форми, зазначені в
підпункті (е), не можуть бути розміщені
в Інтернеті через технічні причини,
компанія повинна зазначити на своєму
Інтернет-сайті, яким чином можна

одержати такі форми у документарному
вигляді. У такому випадку компанія
зобов’язана надіслати форми поштою і
безоплатно кожному акціонеру на його
вимогу.
Якщо, згідно з частиною 4 статті 9 або
частиною 4 статті 11 Директиви
2004/25/ЄС або з другим пунктом
частини 1 цієї статті, повідомлення про
скликання загальних зборів надіслане
пізніше ніж за 21 день до початку
зборів, строк, зазначений у цій частині,
скорочується відповідно.
Стаття 37. Порядок денний загальних зборів
1. Порядок денний загальних зборів акціонерного товариства
попередньо затверджується наглядовою радою товариства, а в разі
скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у
випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, акціонерами,
які
цього
вимагають.

Директива 2007/36/ЄС (ДПА)
п. (d) ч. 4 ст. 5
4. Держави-члени повинні забезпечити,
у період починаючи не пізніше ніж за 21
день до дати проведення загальних
зборів і
завершуючи самим днем
2. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в проведення
загальних
зборів,
розміщення
компанією
для
її
акціонерів
порядку, визначеному статтею 36 цього Закону, ознайомитися з
на Інтернет-сайті компанії принаймні
проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
такої інформації:
[…]
(d) проект резолюції або, у випадку
якщо не запропоновано ухвалення
жодної
резолюції,
коментар
компетентного
органу
компанії,
призначеного застосовним правом,
щодо кожного питання, включеного до
порядку денного загальних зборів; окрім
того, проекти резолюцій, запропоновані
акціонерами, мають бути розміщені на
Інтернет-сайті одразу, наскільки це
можливо, після того як компанія
одержала їх.
Стаття 38. Пропозиції до порядку денного загальних зборів

Директива 2007/36/ЄС (ДПА)

1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань,
включених до порядку денного загальних зборів акціонерного
товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства,
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з
органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати
проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів
товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних
зборів.
2. Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного
товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту
рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать
кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів
товариства.

ст. 6
Право вносити питання до порядку
денного загальних зборів та подавати
проекти резолюцій
1. Держави-члени повинні забезпечити
для акціонерів, які діють окремо або
разом:
Держави-члени можуть забезпечити
виконання права, зазначеного у
підпункті (а), у зв’язку із загальними
зборами за умови, що акціонери, які
діють індивідуально або разом, мають
право скликати, або вимагати від
компанії скликати, загальні збори, за
винятком щорічних загальних зборів, з
порядком денним, який включає
принаймні всі питання, які вимагаються
такими акціонерами.

3. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання
позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у
випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення
пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати
проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Держави-члени можуть забезпечити
товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних виконання таких прав у письмовій
формі (поданих за допомогою засобів
зборів.
поштового або електронного зв’язку).
4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або
2.
Якщо будь-яке з прав, зазначених
більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до
у частині 1, використовується за умови,
порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової
що відповідний акціонер або акціонери
ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а
володіють мінімальним пакетом акцій
пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона
компанії, такий мінімальний пакет не
подана з дотриманням вимог цієї статті.
повинен
перевищувати
5%
акціонерного капіталу.
Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. 3.
Кожна держава-член повинна
Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами встановити єдиний кінцевий строк,
питань або проектів рішень.
залежно від визначеної кількості днів

5. Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних
зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які
сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути
прийнято тільки у разі:
недотримання акціонерами строку, встановленого частиною першою
цієї статті;
неповноти даних, передбачених частиною другою цієї статті.
6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до
порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається
наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його
прийняття.
7. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати
проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів, згідно із
статутом, про зміни у порядку денному.
Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення про
зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на
яких це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж
за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній вебсторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку
денному загальних зборів.
Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні
його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення
загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може
постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні
збори з питання, у включенні якого до порядку денного було
безпідставно відмовлено акціонеру.

до початку загальних зборів або
скликання, до якого акціонери можуть
використовувати право, зазначене у
підпункті (а) частини 1. у такий самий
спосіб кожна держава-член може
встановити кінцевий строк щодо
використання права, зазначеного у
підпункті (b) частини 1.
Держави-члени
повинні
забезпечити
у
випадках,
коли
виконання права, зазначеного у
підпункті
(а)
частини
1,
супроводжується внесенням змін до
порядку денного загальних зборів, уже
повідомленого акціонерам, завчасне
повідомлення
компанією
переглянутого порядку денного у такий
самий спосіб, як і його попередньої
версії, до відповідного дня реєстрації, як
зазначено у частині 2 статті 7, або у
випадку, якщо не застосовується день
реєстрації, достатньо завчасно до дати
проведення загальних зборів, щоб інші
акціонери
мали
можливість
призначити довірену особу або, за
необхідності,
проголосувати
за
допомогою засобів поштового зв’язку.
4.

Стаття 39. Представництво акціонерів
1. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного Директива 2007/36/ЄС (ДПА)
товариства може бути фізична особа або уповноважена особа
юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи ст. 10 (Голосування за довіреністю)
територіальної
громади.
1.
Кожен акціонер має право
Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть призначати будь-яку іншу фізичну або

Норми повинні бути імплементовані
щодо лістингових АТ.

бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. юридичну особу довіреною особою
для присутності і голосування на
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах від його імені.
загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична Довірена особа користується такими
особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником самими правами виступати і ставити
акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа запитання на загальних зборах, які має
органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. таким чином представлений акціонер.
Окрім вимоги щодо правоздатності
довіреної
особи
держави-члени
повинні скасувати будь-яку правову
норму, яка обмежує, або дозволяє
компаніям обмежувати, прийнятність
3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах призначення осіб довіреними особами.
може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом
2.
Держави-члени можуть обмежити
та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в
призначення довіреної особи в рамках
іншому
передбаченому
законодавством
порядку.
одних зборів або таких зборів, які
можуть проводитися потягом певного
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
періоду.
акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування,
тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням Без шкоди частині 5 статті 13 державитого, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час члени можуть обмежити кількість осіб,
голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме яких акціонер може призначити
так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не довіреними особами в рамках одних
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання загальних зборів. Проте, якщо акціонер
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. володіє
акціями
компанії,
які
зберігаються більше ніж на одному
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування рахунку
цінних
паперів,
таке
на загальних зборах декільком своїм представникам.
обмеження не повинне заважати
призначати різних довірених осіб
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого щодо акцій, які зберігаються на різних
представника на загальних зборах акціонерного товариства. рахунках цінних паперів в рамках будьяких одних загальних зборів. Це
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних положення не впливає на норми,
зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, встановлені застосовним правом, яке
який видав довіреність, замість свого представника.
забороняє голосування іншим чином
2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або
на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого
представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного
товариства.

щодо акцій, якими володіє один і той
самий акціонер.
3. Окрім обмежень, чітко дозволених у
частинах 1 і 2, держави-члени не
повинні обмежувати або дозволяти
компаніям обмежувати використання
прав акціонерів через довірених осіб для
будь-яких цілей, окрім обмежень,
направлених
на
врегулювання
потенційних конфліктів інтересів між
довіреною особою та акціонером, в
інтересах
якого
довірена
особа
зобов’язана діяти. У такому випадку
держави-члени
не
повинні
встановлювати будь-які вимоги, окрім
таких:
держави-члени можуть вимагати
від довіреної особи розкрити певні
конкретні
факти,
які
можуть
стосуватися акціонерів, для оцінки
ризику, пов’язаного з переслідуванням
довіреною особою інших інтересів, ніж
інтересів акціонера;
(a)

(б) держави-члени можуть обмежити або
скасувати використання прав акціонерів
через довірених осіб, які не одержали
конкретних
розпоряджень
щодо
голосування по кожній резолюції, у
зв’язку з якою довірена особа зобов’язана
голосувати від імені акціонера;
(с) держави-члени можуть обмежити
або скасувати передачу довіреності
іншій особі, але це не повинне

заважати довіреній особі, яка є
юридичною особою, користуватися
повноваженнями, наданими їй через
будь-якого члена її адміністративного
або управлінського органу, або будьким з її співробітників.
Будь-який
конфлікт
інтересів,
зазначений в цій частині, може,
зокрема, виникати у випадку, якщо
довірена особа:
є мажоритарним
акціонером
компанії або іншою особою, яка
контролюється таким акціонером;
(i)

є
членом
адміністративного,
управлінського або наглядового органу
компанії або мажоритарного акціонера
або контрольованої особи, зазначених
у пункті (і);
(ii)

є співробітником або аудитором
компанії або мажоритарного акціонера
або контрольованої особи, зазначених
у пункті (і);
(iii)

має
родинні
стосунки
з
фізичними особами, зазначеними у
пунктах (і) – (ііі).
(iv)

Довірена
особа
повинна
голосувати
відповідно
до
розпоряджень, наданих акціонером,
який її призначає.
3.

Держави-члени можуть вимагати від
довірених
осіб
вести
записи

розпоряджень
щодо
голосування
протягом встановленого мінімального
періоду і на вимогу підтверджувати
виконання таких розпоряджень.
Особа, яка діє як довірена особа,
може мати довіреність від більше ніж
одного акціонера без обмеження щодо
кількості представлених таким чином
акціонерів. Якщо довірена особа має
довіреності від кількох акціонерів,
застосовне право повинне надавати їй
можливість голосувати окремо за
кожного акціонера.
4.

Особа, яка діє як довірена особа,
може мати довіреність від більше ніж
одного акціонера без обмеження щодо
кількості представлених таким чином
акціонерів. Якщо довірена особа має
довіреності від кількох акціонерів,
застосовне право повинне надавати їй
можливість голосувати окремо за
кожного акціонера.
5.

Розділ 1.2 – ст 10 (3) (c) (ii)
н/з

Директива 2007/36/ЄС (ДПА)

Пропозиція зміни: норми щодо участі у
загальних
зборах
за
допомогою
ст. 8 (Участь у загальних зборах за електронних засобів зв'язку повинні бути
допомогою засобів електронного імплементовані в Закон про АТ.
зв’язку)
1. Держави-члени повинні дозволити
компаніям пропонувати їх акціонерам
будь-яку форму участі у загальних

зборах
за
допомогою
засобів
електронного зв’язку, зокрема будь-яку
або всі нижченаведені форми участі:
трансляція загальних зборів у
реальному часі;
(a)

двосторонній зв’язок у реальному
часі, який надає акціонерам можливості
звертатися до загальних зборів з
віддаленого місця;
(b)

(с) механізм голосування, або до або під
час загальних зборів, без необхідності
призначення довіреної особи, яка
фізично присутня на зборах.
2. До
використання
засобів
електронного зв’язку з метою надання
акціонерам можливості брати участь у
загальних
зборах
можуть
застосовуватися лише ті вимоги та
обмеження,
які
необхідні
для
забезпечення ідентифікації акціонерів і
безпеки електронного зв’язку, і лише
настільки, наскільки це достатньо для
досягнення такої мети.
Це положення не повинне шкодити
будь-яким правовим нормам, ухваленим,
або таким, що можуть бути ухвалені,
державами-членами, щодо процедури
прийняття рішень у межах компанії для
впровадження або виконання будь-якої
форми участі за допомогою засобів
електронного зв’язку.
н/з

Директива 2007/36/ЄС (ДПА)

Пропозиція

зміни:

норми

щодо

ст. 12
Голосування за допомогою засобів
поштового зв’язку

голосування за допомогою засобів
поштового
зв'язку
повинні
бути
імплементовані в Закон про АТ.

Держави-члени повинні дозволяти
компаніям пропонувати їх акціонерам
можливість голосування за допомогою
засобів поштового зв’язку до загальних
зборів. До голосування за допомогою
засобів поштового зв’язку можуть
застосовуватися лише такі вимоги та
обмеження,
які
необхідні
для
забезпечення ідентифікації акціонерів і
лише настільки, наскільки це відповідає
досягненню такої мети.
Стаття 40. Порядок проведення загальних зборів
1. Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства н/з
встановлюється цим Законом, статутом товариства та рішенням
загальних зборів.
2. Загальні збори акціонерного товариства не можуть розпочатися
раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.
3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,
складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну
систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.
Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія,
яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових
загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених
частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього
вимагають.
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його
представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника)
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у
разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують
повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів
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товариства.
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах,
підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою
більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер,
який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.
Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть
передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі
головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або
депозитарія.
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах,
додається до протоколу загальних зборів.
Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації
акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане
головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів
та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів,
акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це
реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або
взяти участь у загальних зборах особисто.
У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька
представників акціонера, реєструється той представник, довіреність
якому видана пізніше.
У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб,
повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх
згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
4. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства,
сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть
призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів,
проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його
підсумків. Про призначення таких представників товариство
повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
Посадові особи акціонерного товариства зобов'язані забезпечити
вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за
реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та
підбиттям його підсумків.
5. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням
ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися
технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу
загальних зборів.
Стаття 41. Кворум загальних зборів
1. Наявність кворуму загальних зборів визначається н/з
реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для
участі у загальних зборах акціонерного товариства.
2. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови
реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш
як 60 відсотків голосуючих акцій.
Для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до
частини п'ятої статті 26 цього Закону власникам привілейованих акцій,
або питання, при розгляді якого голоси власників привілейованих акцій
товариства підраховуються окремо відповідно до абзацу другого частини
четвертої статті 26 цього Закону, загальні збори вважаються такими, що
мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у загальних
зборах також акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60
відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій),
що є голосуючими з цього питання.
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Кворум для дійсності ЗЗ у АТ варто
знизити до 50% і зменшувати далі чи
навіть скасувати для деяких питань,
визначених ЗЗ (або навпаки зберігати
кворум щодо ряду суттєвих питань).
Альтернативно,
кворум
може
застосовуватися для першої спроби
проведення ЗЗ і бути усунений чи
зменшений при наступних.

3. Загальні збори акціонерного товариства, у статутному капіталі
якого є корпоративні права держави і в якому держава є власником 50 і
більше відсотків простих акцій товариства, мають кворум за умови
реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше
ніж 50 відсотків голосуючих акцій.

Стаття 42. Порядок прийняття рішень загальними зборами
1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення н/з
кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах
акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
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2. Право голосу на загальних зборах акціонерного товариства мають
акціонери - власники простих акцій товариства, а у випадках,
передбачених статтею 26 цього Закону, - також акціонери - власники
привілейованих акцій товариства, які володіють акціями на дату
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах.
Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків,
встановлених цим Законом.
3. Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання,
винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків,
встановлених цим Законом. Статутом приватного товариства може
встановлюватися більша кількість голосів акціонерів, необхідних для
прийняття рішень з питань порядку денного, крім питань:
про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів
товариства;
про звернення з позовом до посадових осіб органів товариства
стосовно відшкодування збитків, завданих товариству;
про звернення з позовом у разі недотримання вимог цього Закону при
вчиненні значного правочину.
4. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку
кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим Законом
та/або статутом акціонерного товариства.
При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним
голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість
голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства
вважається сформованим виключно за умови обрання повного
кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного
голосування.
5. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-7, 23
частини другої статті 33 цього Закону, приймається більш як трьома
чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних
зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Статутом приватного акціонерного товариства можуть бути передбачені
інші питання, рішення щодо яких приймаються більш як трьома
чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних
зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім
питань, визначених в абзаці другому частини третьої цієї статті
6. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не
включених до порядку денного.
7. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення
якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій,
голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання
акціями, крім випадків, передбачених статутом товариства та частиною
четвертою статті 26 цього Закону.
8. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до
наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня
приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих
принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.
Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не
проводиться.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних
зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що
зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.
Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може
перевищувати трьох.
9. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань
порядку денного, винесених на голосування.
Стаття 43. Спосіб голосування
Директива 2007/36/ЄС (ДПА)
1. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань ст. 8 Участь у загальних зборах за
порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для допомогою засобів електронного
голосування.
зв’язку
Держави-члени
повинні дозволити
У товаристві, що здійснило публічне розміщення акцій, голосування з компаніям пропонувати їх акціонерам
питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з будь-яку форму участі у загальних
зборах
за
допомогою
засобів
використанням бюлетенів для голосування.

Ці положення ДПА (ст. 8, ст. 12) мають
стимулювальний характер, тобто вони не
вимагають від компаній запровадження
відповідних норм (про участь у загальних
зборах
за
допомогою
засобів
електронного зв’язку і за допомогою
засобів поштового зв'язку), натомість
вони зобов'язують ДЧ не заважати і, коли

У товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій
товариства понад 100 осіб голосування з питань порядку денного
загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для
голосування.

електронного зв’язку, зокрема будь-яку
або всі нижченаведені форми участі:
[…]
(c) механізм голосування, або до або під
час загальних зборів, без необхідності
призначення довіреної особи, яка
При голосуванні з питань, зазначених у статті 68 цього Закону, фізично присутня на зборах.
використання
бюлетенів
є
обов'язковим.
ст. 12 Голосування за допомогою
2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) засобів поштового зв’язку
Держави-члени
повинні
дозволяти
повинен містити:
компаніям
пропонувати
їх
акціонерам
1) повне найменування акціонерного товариства;
можливість голосування за допомогою
2) дату і час проведення загальних зборів;
засобів поштового зв’язку до загальних
3)питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з
зборів. До голосування за допомогою
цього питання;
засобів поштового зв’язку можуть
4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", застосовуватися лише такі вимоги та
"проти", "утримався");
обмеження,
які
необхідні
для
5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний забезпечення ідентифікації акціонерів і
акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису лише настільки, наскільки це відповідає
досягненню такої мети.
вважається недійсним;
6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.
У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого
органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства
бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові
кандидата
(кандидатів).
Бюлетень

для

кумулятивного

голосування

повинен

містити:

1) повне найменування акціонерного товариства;
2) дату і час проведення загальних зборів;
3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із
зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера)
кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний
акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису

це необхідно, надати відповідну правову
базу, щоб ті компанії, які бажають
дозволити своїм акціонерам e-ЗЗ і/чи
голосування поштою, могли відповідно
до національного законодавства, це
зробити.

вважається недійсним;
6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.
Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу
акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів
для голосування.
3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються
наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення
загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства
- не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в
разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у
випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до
проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для
голосування в порядку, визначеному статтею 36 цього Закону.
4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він
відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством
зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).
У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань,
винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного
питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.
Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав,
передбачених цією статтею, не враховуються під час підрахунку голосів.
Стаття 44. Лічильна комісія
1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та
інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на
загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними
зборами акціонерів (установчими зборами). Повноваження лічильної
комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або
депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними
зборами акціонерів.
2. В акціонерному товаристві з кількістю акціонерів - власників

простих акцій понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може
бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть
включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів
товариства.
Стаття 45. Протокол про підсумки голосування

Директива 2007/36/ЄС (ДПА)

1.
За підсумками голосування складається протокол, що ст. 14 Результати голосування
підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства,
1.
Компанія
встановлює
для
які брали участь у підрахунку голосів.
кожного резолюції принаймні кілька
У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або акцій, по яких належним чином були
депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник віддані голоси, частку акціонерного
реєстратора,
зберігача
або
депозитарія. капіталу,
представленого
такими
голосами, загальну кількість належним
2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються: чином відданих голосів, а також
кількість голосів, відданих на користь і
1) дата проведення загальних зборів;
проти кожної резолюції та, за
2) перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;
необхідності, кількість утримань.
3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо
кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, Проте
держави-члени
можуть
винесеного на голосування.
передбачити або дозволити компаніям
3. Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається передбачити умову, що у разі якщо
прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
жоден акціонер не вимагатиме повного
Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час обліку
голосів,
достатньо
буде
яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки встановити результати голосування
голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у лише настільки, наскільки це необхідно
спосіб, визначений статутом акціонерного товариства.
для
забезпечення
досягнення
4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу необхідної більшості по кожній
загальних зборів акціонерного товариства.
резолюції.
Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для
Протягом періоду часу, який
голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій 2.
визначається
застосовним правом і не
передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у товаристві
повинен перевищувати 15 днів після
протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
загальних зборів, компанія повинна
опублікувати результати голосування,
встановлені відповідно до частини 1, на

своєму Інтернет-сайті.
Положення цієї статті не повинні
зашкоджувати
правовим
нормам,
ухваленим або таким, що можуть бути
ухвалені, державами-членами щодо
формальностей,
необхідних
для
забезпечення дійсності резолюції або
можливості наступного правового
оскарження результатів голосування.
3.

Стаття 46. Протокол загальних зборів
1. Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається н/з
протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується
головуючим
і
секретарем
загальних
зборів.
2. До протоколу загальних зборів акціонерного товариства заносяться
відомості про:
1) дату, час і місце проведення загальних зборів;
2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах;
3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах;
4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій
товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні
акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається
кількість голосуючих акцій з кожного питання);
5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх
питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з
кожного питання);
6) головуючого та секретаря загальних зборів;
7) склад лічильної комісії;
8) порядок денний загальних зборів;
9) основні тези виступів;
10) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями
тощо);
11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з

Національний розсуд

кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення,
прийняті загальними зборами.
Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем
загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом голови
виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого органу)
або одноособового виконавчого органу.
Стаття 47. Позачергові загальні збори
1. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються Директива 2007/36/ЄС (ДПА)
наглядовою
радою:
ст. 6 (1) 2
1) з власної ініціативи;
2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про 1. Держави-члени повинні забезпечити
визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного для акціонерів, які діють окремо або
разом:
правочину;
3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
(a) право
вносити питання до
4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги
порядку денного загальних зборів за
сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
умови, що кожне таке питання
5) в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.
супроводжується
поясненням
або
Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в
проектом резолюції, які необхідно
письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням
ухвалити на загальних зборах; та
акціонерного товариства із зазначенням органу або прізвищ
(найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових (b) право подавати проект резолюції
загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі щодо питань, включених або що мають
скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога бути включені до порядку денного
повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних загальних зборів.
акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
Держави-члени можуть забезпечити
2. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових виконання права, зазначеного у
загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в такому підпункті (а), у зв’язку із загальними
скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх зборами за умови, що акціонери, які
діють індивідуально або разом, мають
скликання.
право скликати, або вимагати від
3. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів компанії скликати, загальні збори, за
винятком
щорічних
загальних
акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:
зборів,
з
порядком
денним,
який
якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками
передбаченої абзацом першим частини першої цієї статті кількості включає принаймні всі питання, які

простих акцій товариства;
неповноти даних, передбачених абзацом другим частини першої цієї
статті.
Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних
зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається
відповідному органу управління товариства або акціонерам, які
вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його
прийняття.
Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного
загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових
загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або
проектів рішень.
4. Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути
проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх
скликання.
5. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства,
наглядова рада має право прийняти рішення про скликання
позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів
про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний
відповідно до цього Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх
проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до
порядку денного.
У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів
повторні загальні збори не проводяться.
Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці
першому цієї частини, якщо порядок денний позачергових загальних
зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.
6. У разі якщо протягом строку, встановленого частиною другою цієї
статті, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових
загальних зборів акціонерного товариства, такі збори можуть бути
скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про
відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути

вимагаються такими акціонерами.
ч. 2 ст. 6
Якщо будь-яке з прав,
зазначених у частині 1, використовується
за умови, що відповідний акціонер або
акціонери
володіють
мінімальним
пакетом
акцій
компанії,
такий
мінімальний
пакет
не
повинен
перевищувати 5% акціонерного капіталу.

оскаржено акціонерами до суду.
7. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції
товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію
про перелік власників акцій товариства, а також іншу інформацію,
необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів
акціонерного товариства, за запитом наглядової ради товариства.
У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це
та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка
веде облік прав власності на акції товариства.
Стаття 48. Проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного
голосування (опитування)
1. У випадках, передбачених статутом акціонерного товариства з
кількістю акціонерів не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення
методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для
голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які
повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного
проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі
сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з
дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника
голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні
бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте
рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували
всі акціонери - власники голосуючих акцій.
Стаття 49. Особливості проведення загальних зборів
товариством, що складається з однієї особи
1. До товариства з одним акціонером не застосовуються положення
статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення
загальних
зборів
акціонерного
товариства.

н/з

Директива 2009/102/ЄС (SMCD)
Стаття 4
Єдиний член здійснює повноваження
загальних зборів компанії.

2. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33
Рішення,
прийняті
єдиним
цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються 2.
акціонером
одноосібно. членом у процедурі, зазначеній в частині
1, записуються у протоколі, або
Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних викладаються у письмовій формі.
зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення Стаття 5
акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного

Національний розсуд

товариства.
3. Обрання персонального складу наглядової ради, ревізійної комісії
(в разі їх створення) здійснюється без застосування кумулятивного
голосування.

1.
Контракти між єдиним членом
та його компанією, яку він представляє,
записуються
в
протоколі
або
викладаються у письмовій формі.

Стаття 50. Оскарження рішення загальних зборів
1. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого н/з
рішення порушують вимоги цього Закону, інших актів законодавства,
статуту чи положення про загальні збори акціонерного товариства,
акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким
рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з
дати його прийняття.
Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі
оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні
права акціонера, який оскаржує рішення.
2. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з
передбачених частиною першою статті 68 цього Закону питань
виключно після отримання письмової відмови в реалізації права
вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому
голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу
протягом 30 днів від дати її направлення на адресу товариства в порядку,
передбаченому цим Законом.
Розділ VIII
НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВ
Стаття 51. Створення наглядової ради акціонерного товариства

Нічого додати.

1. Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює
захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної
статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого
органу.
Наглядова рада повинна бути обов'язкова
2. В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів - власників
для всіх АТ — публічних і приватних.
простих акцій 10 осіб і більше створення наглядової ради є обов'язковим.
У товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій 9 осіб і
менше у разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються
загальними зборами.
У такому разі передбачені цим Законом повноваження наглядової Рекомендація Комісії від 14 грудня 2004 Заcтосовуються лише до лістингових

ради з підготовки та проведення загальних зборів здійснюються року щодо сприяння відповідного
винагород
членам
ради
виконавчим органом, якщо інше не встановлено статутом акціонерного режиму
директорів
лістингових
компаній
товариства.
(2004/913/ЄС)
Рекомендація
2009/385/ЄС,
що
3. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди доповнює Рекомендації 2004/913/ЄС і
визначається цим Законом, статутом товариства, положенням про 2005/162/ЄС […]
наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи
трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової Рекомендація Комісії від 15 лютого 2005
ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується року про роль невиконавчих чи
директорів лістингових
головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними наглядових
компаній і про комітети (наглядової)
зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У
ради (2005/162/ЄC)
разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового
договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
4. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто
і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена
наглядової ради - юридичної особи - акціонера.
Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за
рахунок товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні
збори за затвердженим зборами кошторисом.
Стаття 52. Компетенція наглядової ради
1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, Рекомендація Комісії від 15 лютого 2005
передбачених цим Законом, статутом, а також переданих на вирішення року про роль невиконавчих чи
директорів лістингових
наглядової
ради
загальними
зборами. наглядових
компаній і про комітети (наглядової)
2. До виключної компетенції наглядової ради належить: ради (2005/162/ЄC)
П. 8 Щороку (наглядова) рада повинна
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими здійснювати оцінку своєї роботи. Така
оцінка повинна включати оцінку її
регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
складу, організації й діяльності, як групи,
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення оцінку компетентності й ефективність
про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку кожного члена ради й комітетів ради, а
денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
також оцінку виконання радою будь3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових яких поставлених цілей.
загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках,

компаній.
Рекомендації
застосовуються
на
добровільних засадах.
П. 1.3 Рекомендації 2004/913/ЄС:
Держави-члени повинні забезпечити, що
ця Рекомендація стосується винагород
директорів у випадках, коли вони не є
членами адміністративних, управлінських
та наглядових органів у зазначеній
компанії.
Рекомендація 2005/162/ЄС, Додаток I п.
1 ч. 3.1.: Якщо згідно національного
законодавства (наглядова) рада відіграє
роль,
чи
приймаючи
рішення
безпосередньо або надаючи пропозиції
на розгляд іншим юридичним особам в
процесі призначення та/або звільнення
директорів,
комітет
з
висування
кандидатур повинен бути заснованим у
межах (наглядової) ради.
п. 2. Комітет з винагород повинен
складатися виключно з невиконавчих або
наглядових
директорів.
Принаймні
більшість його членів повинні бути
незалежними.

встановлених цим Законом;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством
акцій;
5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних
паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших,
крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених
цим Законом;
8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого
органу;
9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами
виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена
виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших
органів товариства;
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених
цим Законом;
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі,
якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції
виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах
граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 цього
Закону;
15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути
повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини
першої статті 35 цього Закону та мають право на участь у загальних
зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
16) вирішення питань про участь товариства у промисловофінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших
юридичних осіб;
17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради

Рекомендація Комісії від 15 лютого 2005
року про роль невиконавчих чи
наглядових
директорів лістингових
компаній і про комітети (наглядової)
ради (2005/162/ЄC)
Додаток I, п. 2.1.
пп. 1. Якщо згідно національного
законодавства (наглядова) рада відіграє
роль,
чи
приймаючи
рішення
безпосередньо або надаючи пропозиції
на розгляд іншим юридичним особам в
процесі призначення та/або звільнення
директорів,
комітет
з
висування
кандидатур повинен бути заснованим у
межах (наглядової) ради.
Комітет з висування кандидатур повинен
складатися принаймні з більшості
незалежних осіб, які є невиконавчими
або наглядовими директорами компанії.
Якщо компанія вважає це за доцільне то
комітет з висування кандидатур має
складатися з меншості підлеглих членів,
Головний виконавчий директор може
бути членом такого комітету.

розділом XVI цього Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або
перетворення товариства;
18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках,
передбачених частиною першою статті 70 цього Закону;
19)
визначення
ймовірності
визнання
товариства
неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх
виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників
іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм
простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала
контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 цього Закону;
23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції
наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі
прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної
форми існування у бездокументарну форму існування.
3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради
акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами
товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених
цим Законом.
4. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують
членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених
цим Законом та статутом товариства.
Стаття 53. Обрання членів наглядової ради
1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа
фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа
юридичних осіб - акціонерів.
Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену
кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності
представника акціонера у наглядовій раді визначається самим
акціонером.

Рекомендація Комісії від 15 лютого 2005
року про роль невиконавчих чи
наглядових
директорів лістингових
компаній і про комітети (наглядової)
ради (2005/162/ЄC)
п. 11.1 З метою підтримки належного

2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його
обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника
акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому
довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання
товариством письмового повідомлення про призначення представника,
яке, крім іншого, повинно містити:
1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
2) дату народження представника;
3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що
посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
5) місце проживання або місце перебування представника.
Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед
товариством за дії свого представника у наглядовій раді.
Акціонери товариства в порядку, передбаченому частиною другою
статті 78 цього Закону, мають право на ознайомлення з письмовими
повідомленнями акціонерів - членів наглядової ради про призначення
представників у наглядовій раді.
3. Обрання членів наглядової ради публічного акціонерного
товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
4. Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного
товариства здійснюється за принципом представництва у складі
наглядової ради представників акціонерів або шляхом кумулятивного
голосування. Конкретний спосіб обрання членів наглядової ради
приватного акціонерного товариства визначається його статутом.
У разі обрання членів наглядової ради приватного акціонерного
товариства за принципом представництва в її складі представників
акціонерів статутом товариства може бути встановлена залежність
членства та/або пропорційність представництва представників
акціонерів у складі наглядової ради залежно від кількості належних
акціонерам простих акцій або відсутність обмеження кількості
представників акціонера у складі наглядової ради товариства.
Порядок представництва представником акціонера у складі наглядової

балансу кваліфікацій, які мають її члени,
(наглядова) рада повинна визначити свій
бажаний склад в рамках структури
компанії і її діяльності та періодично її
оцінювати. (Наглядова) рада повинна
забезпечувати, щоб вона складалась з
учасників, які, в цілому, мають необхідні
знання, судження й досвід для виконання
їх завдань належним чином.
п. 4.1. Достатня кількість незалежних
невиконавчих або наглядових директорів
повинна обиратись до (наглядової) ради
компанії, щоб гарантувати належний
розгляд
будь-яких
матеріальних
зловживань службовим становищем, що
стосується директорів.
п. 11.2 Члени аудиторського комітету
повинні мати відповідну освіту і досвід в
сфері фінансів і бухгалтерській справі
для лістингованих компаній відповідно
до діяльності компанії.

ради приватного акціонерного товариства визначається самим
акціонером.
Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника,
що представляє його інтереси у складі наглядової ради приватного
акціонерного товариства, письмово повідомивши про це товариство. З
дня направлення такого повідомлення повноваження представника
акціонера
в
наглядовій
раді
товариства
припиняються.
5. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради
неодноразово.
6. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого
органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.
7. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними
зборами.
8. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини
її кількісного складу, товариство протягом трьох місяців має скликати
позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а
в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного
голосування - для обрання всього складу наглядової ради.
9. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись
умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з
товариством та відповідно до статуту товариства, а представник
акціонера - члена наглядової ради товариства здійснює свої
повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він
представляє у наглядовій раді.
Від імені товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена
на це загальними зборами.
Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у
разі припинення його повноважень.
Виконання повноважень члена наглядової ради державними
службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених законом.
Виконання повноважень члена наглядової ради особами, які

перебувають на службі в органах
здійснюється відповідно до закону.

місцевого

самоврядування,

Стаття 54. Голова наглядової ради
1. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається н/з
членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від
кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом
товариства.

Нічого додати.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової
ради.
2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання
наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує
обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом
акціонерного товариства, здійснює інші повноваження, передбачені
статутом
та
положенням
про
наглядову
раду.
3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх
повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової
ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або
положенням про наглядову раду акціонерного товариства.
Стаття 55. Засідання наглядової ради
1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови н/з
наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.
Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної
комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених
статутом акціонерного товариства, які беруть участь у засіданні
наглядової
ради.
На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих
питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого
органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому
положенням
про
наглядову
раду.
Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з

Нічого додати.

періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на
квартал.
Статут акціонерного товариства може передбачати порядок
прийняття наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного
голосування
(опитування).
У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого
голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого
уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав
колективний
договір
від
імені
трудового
колективу.
2. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере
участь більше половини її складу. Статутом товариства може
встановлюватися більша кількість членів наглядової ради, необхідна для
визнання її засідань правомочними.
3. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени
виконавчого органу.
4. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів
членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право
голосу, якщо для прийняття рішення статутом акціонерного товариства
не встановлюється більша кількість голосів.
5. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має
один голос.
Статутом товариства може передбачатися право вирішального голосу
голови наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів
наглядової ради під час прийняття рішень.
6. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти
днів після проведення засідання.
7. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її
рішенням може фіксуватися технічними засобами.

Стаття 56. Комітети наглядової ради. Корпоративний секретар
1. Наглядова рада акціонерного товариства може утворювати постійні чи Рекомендація Комісії від 15 лютого 2005 Рекомендується
на основі принципу
тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, року про роль невиконавчих чи ‘дотримуйся або пояснюй’ (п. 1.2
що належать до компетенції наглядової ради.
наглядових
директорів лістингових Рекомендації 2005/162/ЄС).
компаній і про комітети (наглядової)
В акціонерному товаристві можуть утворюватися комітети з питань ради (2005/162/ЄC)
аудиту та з питань інформаційної політики товариства. Очолюють
5
Правління
повинні
бути
комітети члени наглядової ради товариства, обрані за пропозицією п.
організовані
таким
чином,
щоб
достатня
акціонера, який не контролює діяльність цього товариства.
З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядова кількість незалежних невиконавчих або
наглядових
директорів
відігравала
рада може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади ефективну роль в ключових сферах, де
внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). існує висока ймовірність зловживання
Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається службовим становищем. З цією метою,
наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо але при виконанні умов пункту 7,
комітети з висування кандидатур,
члену наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.
Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється статутом або винагороди та аудиторський комітет
повинні
створюватись
в
межах
положенням про наглядову раду товариства.
(наглядової) ради, коли така рада відіграє
2. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які роль в сферах призначення, винагород й
передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою аудиту відповідно до національного
більшістю голосів членів наглядової ради, якщо статутом не встановлено законодавства, беручи до уваги Додаток
I.
більшої кількості голосів, необхідної для прийняття такого рішення.
3. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою в порядку,
Проте, відповідно до п. 1.3.2 Державампередбаченому цим Законом для прийняття наглядовою радою рішень.
членам необхідно надати право вибору,
4. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у
повністю або частково, між створенням у
встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. межах (наглядової) ради будь-якого з
Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію комітетів з особливостями, зазначеними
акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.
в цій Рекомендації, і використанням
інших структур - поза (наглядовою)
радою - або процедурами. Такі
структури або процедури, які могли бути
або
примусовими
для
компаній
відповідно
до
національного
законодавства або кращими методами,
що рекомендуються на національному
рівні через підхід «виконувати або
пояснювати»,
повинні
бути
функціонально
еквівалентними
й
однаково ефективними.

п. 7.1. Компанії повинні забезпечувати
виконання функцій комітетами з питань
висування кандидатур, винагороди та
аудиторського комітету. Однак, компанії
можуть групувати функції, як вони
вважають за доцільне, і створювати
менше ніж три комітети. У такій ситуації
компанії
повинні
надати
чітке
пояснення,
чому
вони
обрали
альтернативний підхід і як обраний
підхід задовольняє цілі заснування трьох
окремих комітетів.
п. 7.2. У компаніях, де (наглядова) рада є
невеликою, функції, надані цим трьом
комітетам, можуть цілком виконуватись
(наглядовою) радою, за умови, що вона
відповідає вимогам щодо складу,
передбачених для комітетів і що по
цьому аспекту надається відповідна
інформація. У такій ситуації положення
національного
законодавства,
що
стосуються комітетів рад (особливо
щодо їх ролі, функціонування і
прозорості), повинні застосуватися, у
разі відповідності до (наглядової) ради.
Стаття
57.
Дострокове
припинення
повноважень
членів
наглядової ради
1. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення
про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та
одночасне обрання нових членів.
Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради
припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це
товариства за два тижні;
2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за
станом здоров'я;
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким

Рекомендація Комісії від 15 лютого 2005
року про роль невиконавчих чи
наглядових
директорів лістингових
компаній і про комітети (наглядової)
ради (2005/162/ЄC)
п. 10 Невиконавчі або наглядові
директори повинні призначатись на
визначені
строки,
при
умові
індивідуального
переобрання,
максимальні інтервали яких мають
визначатись на національному рівні з

його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання
обов'язків члена наглядової ради;
4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним,
безвісно відсутнім, померлим.
Статутом товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для
припинення
повноважень
члена
наглядової
ради.

метою надання можливості для набуття
досвіду й досить частого підтвердження
їхнього положення. Необхідно, щоб
була можливість звільнити їх, але їх
звільнення не повинне бути легшим ніж
звільнення виконавчого управляючого
директора.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно
припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
2. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом
кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове
припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів
наглядової ради.
Розділ IX
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Стаття 58. Засади діяльності виконавчого органу акціонерного
товариства
1. Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління н/з
поточною діяльністю товариства.
До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань,
пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім
питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та
наглядової ради.
2. Виконавчий орган акціонерного товариства підзвітний загальним
зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий
орган діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених
статутом акціонерного товариства і законом.
3. Виконавчий орган акціонерного товариства може бути
колегіальним (правління, дирекція) або одноосібним (директор,
генеральний директор).
4. Членом виконавчого органу акціонерного товариства може бути
будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом
наглядової ради чи ревізійної комісії цього товариства
5. Права та обов'язки членів виконавчого органу акціонерного
товариства визначаються цим Законом, іншими актами законодавства,
статутом товариства та/або положенням про виконавчий орган

товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом
виконавчого органу. Від імені товариства контракт підписує голова
наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою
радою
6. Виконавчий орган на вимогу органів та посадових осіб товариства
зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про
діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та
внутрішніми положеннями товариства.
Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим
доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
Стаття 59. Колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства
1. Кількісний склад виконавчого органу, порядок призначення його н/з
членів визначаються статутом товариства. Порядок скликання та
проведення засідань колегіального виконавчого органу встановлюється
статутом або положенням про виконавчий орган акціонерного
товариства.
2. Кожний член колегіального виконавчого органу має право
вимагати проведення засідання колегіального виконавчого органу та
вносити питання до порядку денного засідання.
3. Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або
іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав
колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути
присутніми на засіданнях колегіального виконавчого органу. Статутом
може бути надано право іншим особам бути присутніми на засіданні
колегіального виконавчого органу.
4. На засіданні колегіального виконавчого органу ведеться протокол.
Протокол засідання колегіального виконавчого органу підписується
головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену
колегіального виконавчого органу, члену наглядової ради або
представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим
колективом органу, який підписав колективний договір від імені
трудового колективу. Статутом акціонерного товариства може бути
надано право іншим особам отримувати протокол засідання
колегіального виконавчого органу для ознайомлення.
5. Голова колегіального виконавчого органу обирається наглядовою

Національний розсуд.

радою товариства, якщо інше не передбачено статутом товариства, в
порядку, передбаченому статутом акціонерного товариства.
Голова колегіального виконавчого органу організовує роботу
колегіального виконавчого органу, скликає засідання, забезпечує ведення
протоколів засідань.
Голова колегіального виконавчого органу має право без довіреності
діяти від імені товариства відповідно до рішень колегіального
виконавчого органу, в тому числі представляти інтереси товариства,
вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати
розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками
товариства. Інший член колегіального виконавчого органу в порядку,
визначеному законодавством України, також може бути наділений цими
повноваженнями, якщо це передбачено статутом товариства.
6. У разі неможливості виконання головою колегіального
виконавчого органу своїх повноважень за рішенням цього органу його
повноваження здійснює один із членів колегіального виконавчого
органу, якщо інше не передбачено статутом або положенням про
виконавчий орган акціонерного товариства. Інші особи можуть діяти від
імені товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним
кодексом України
.
Стаття 60. Одноосібний виконавчий орган
1. Порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження н/з
одноосібного
виконавчого
органу,
встановлюється
статутом
акціонерного товариства.
2. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого
органу, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в
тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені
товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для
виконання всіма працівниками товариства.
3. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює
повноваження одноосібного виконавчого органу, своїх повноважень, ці
повноваження здійснюються призначеною нею особою, якщо інше не
передбачено статутом або положенням про виконавчий орган.
Стаття 61. Припинення повноважень голови та членів виконавчого
органу

н/з

Національний розсуд.

1. Повноваження голови колегіального виконавчого органу
(особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу)
припиняються за рішенням наглядової ради, якщо статутом
акціонерного товариства це питання не віднесено до компетенції
загальних зборів.
Повноваження члена виконавчого органу припиняються за рішенням
наглядової ради, якщо статутом товариства це питання не віднесено до
компетенції загальних зборів.
Підстави припинення повноважень голови та/або члена виконавчого
органу встановлюються законом, статутом товариства, а також
контрактом, укладеним з головою та/або членом виконавчого органу.
2. У разі, якщо відповідно до статуту товариства обрання та
припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу
(особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу)
віднесено до компетенції загальних зборів, наглядова рада має право
відсторонити від виконання повноважень голову колегіального
виконавчого органу (особу, яка здійснює повноваження одноосібного
виконавчого органу), дії або бездіяльність якого порушують права
акціонерів чи самого товариства, до вирішення загальними зборами
питання про припинення його повноважень.
До вирішення загальними зборами питання про припинення
повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка
здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) наглядова
рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме
повноваження голови колегіального виконавчого органу (особи, яка
здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), та скликати
позачергові загальні збори.
3. У разі відсторонення голови виконавчого органу або особи, яка
виконує його повноваження, від здійснення повноважень наглядова рада
зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення
оголосити про скликання загальних зборів товариства, до порядку
денного яких повинно бути включено питання про переобрання голови
виконавчого органу товариства.
Розділ X
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
Стаття 62. Вимоги до посадових осіб органів акціонерного товариства

1. Посадовими особами органів акціонерного товариства не н/з
можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів
України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси,
посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх
справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з
управління корпоративними правами держави та представляють інтереси
держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній
комісії товариства.
Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не
можуть бути посадовими особами органів товариства, що провадить цей
вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини
проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути
посадовими особами органів товариства.
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2. Посадові особи органів акціонерного товариства не мають права
розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію
про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом.
3. Посадові особи органів товариства на вимогу ревізійної комісії
(ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансовогосподарську діяльність товариства.
4. Посадовим особам органів акціонерного товариства виплачується
винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або
трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.
Стаття
63.
Відповідальність
посадових
осіб
органів
акціонерного товариства
1. Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в
інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень
статуту та інших документів товариства.
2. Посадові особи органів акціонерного товариства несуть
відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми
діями (бездіяльністю), згідно із законом.
3. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька
осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

Без шкоди для підстав відповідальності в Внутрішня відповідальність директорів
національному законодавстві має бути по відношенню до компанії залишається
передбачено, наприклад:
в розсуді національного законодавця.
ч. 3 ст. 20 Директиви 2012/30/ЄС (“
Директива про Капітал”)
ст. 7 Директиви 2009/101/ЄС (“
Директива щодо розкриття”)
ст. 7 Директиви 2004/109/ЄС (“
Директива щодо прозорості”)

Розділ XI
ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО
ПАКЕТА АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Стаття 64. Придбання значного пакета акцій товариства
1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати н/з
акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим
особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше
відсотків простих акцій товариства (далі - значний пакет акцій),
зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного
пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та
оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом
надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку,
кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та
опублікування в офіційному друкованому органі.
У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій
товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та
кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій товариства,
які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.
Положення цієї частини статті не поширюються на осіб, які вже є
власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що
належать їм та їх афілійованим особам.
2. Товариство, значний пакет акцій якого придбавається, не має права
вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.
Стаття 65. Придбання акцій товариства за наслідками придбання
контрольного пакета акцій
1. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання
акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її
афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій
товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана
запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства,
крім випадків придбання контрольного пакета акцій у процесі
приватизації.
Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до товариства
публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів власників простих акцій товариства про придбання акцій на адресу
місцезнаходження товариства на ім'я наглядової ради або виконавчого
органу (якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом

Директива 2004/25/ЄС
ст. 5
1. Якщо фізична або юридична особа у
результаті власного придбання або
придбання особами, діючими спільно з
нею,
володіє
цінними
паперами
компанії, як згадується у частині 1 статті
1, які при додаванні до будь-яких
існуючих активів його/її цінних паперів
та активів цінних паперів осіб, що діють
спільно з нею, прямо чи опосередковано
забезпечують їм передбачений відсоток
голосів у цій компанії, надаючи
контроль над цією компанією, країни-

Положення, що стосуються справедливої
ціни повинні бути переглянуті.
Норми щодо компенсаціi, пропонованої
оферентом, повинні бути переглянуті
(грошову компенсація - як обовязкова
альтернатива)
Дані, які повинен містити документ
оферти, повинні бути узгоджені з
Директивою.
Потрібно передбачити, щоб час для

товариства) та повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів
та фондового ринку і кожну фондову біржу (біржі), на якій товариство
пройшло процедуру лістингу. Наглядова рада (або виконавчий орган
товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом
товариства) зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію
кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів товариства
протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи
(осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій
товариства.
2. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має
містити дані про:
1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний
пакет акцій товариства, та її афілійованих осіб - прізвище
(найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип
та/або клас акцій товариства, належних кожній із зазначених осіб;
2) запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;
3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про
прийняття пропозиції щодо придбання акцій відповідно до частини
третьої цієї статті;
4)
порядок
оплати
акцій,
що
придбаваються.
3. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб,
що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо
прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 120
днів з дати надходження пропозиції.
4. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну,
визначену відповідно до статті 8 цього Закону.
5. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку
особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій,
повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх
акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер,
який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для
набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний

члени повинні забезпечити, щоб від
такої особи вимагалося висування
пропозиції задля захисту міноритарних
акціонерів цієї компанії. Така пропозиція
повинна бути направлена за першою
вимогою усім власникам таких цінних
паперів для всіх їхніх активів за
справедливою ціною, як визначено у
частині 4.
2. При одержанні права контролю після
добровільної пропозиції, зробленої
згідно з цією Директивою, усім
власникам цінних паперів для усіх їхніх
активів, зобов’язання, зміст якого
викладений у частині 1, стосовно
висування
пропозиції більше не
застосовується.

прийняття пропозиції складав не менше,
ніж два тижні і не більше, ніж 10 тижнів з
дати публікації документа оферти з
можливим продовженням 10-тижневого
термінy за умови подання оферентом
попередження щонайменше за 2 тижні
до свого наміру про закриття пропозиції.

4. Найвища ціна, призначена за одні і ті
самі цінні папери оферентом або
особами, що діють спільно з ним,
протягом періоду, що визначається
державою-членом, не менше ніж за
шість місяців та не більше ніж за 12
місяців до пропозиції, викладеної у
частині 1, вважатиметься справедливою
ціною. Якщо після оприлюднення
пропозиції та до того, як вона буде
закрита для прийняття, оферент або
будь-яка інша особа, що діє спільно з
ним/нею, купує цінні папери за ціною
вищою, ніж ціна оферти, оферент
повинен підвищити ціну своєї оферти
таким чином, щоб вона не була
меншою, ніж найвища ціна, сплачена за

(а) припинення дії пропозицій;

Протягом
вищевказаного
періоду,
виконавчий орган адресата оферти
повинeн отримати попереднє схвалення
на
загальних
зборах
акціонерів,
скликаних з цією метою, до вживання
будь-яких
заходів,
окрім
пошуку
альтернативних пропозицій, що можуть
призвести до порушення пропозиції та
зокрема, перед випуском акцій, що може
призвести до тривалого перешкоджання
3. З метою виконання частини 1 відсоток отриманню права контролю оферентом
голосів,
який
забезпечує
право у компанії-адресата оферти.
контролю, та метод розрахунку такого
відсотку повинні бути передбачені
Правила, що регулюють здійснення
нормами держави-члена, у якій компанія
пропозицій
повинні,
принаймні,
має свій зареєстрований офіс.
регулювати наступнe:
(b) перегляд пропозицій;
(с) конкуруючі пропозиції;
(d) оголошення результатів пропозицій;
(е) безповоротність пропозицій та
дозволені умови.

пакет акцій, права власності на його акції.

отримані таким чином папери.
За
умови
дотримання
загальних
принципів,
викладених
у
частині
1 статті
6. Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють
3,
держави-члени
можуть
уповноважити
спільно), яка вже є власником контрольного пакета акцій, з урахуванням
свої наглядові органи врегулювати ціну,
кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам.
згадану у першому пункті, за умови та
відповідно до чітко встановлених
критеріїв. Для цього вони можуть
скласти список ймовірних обставин, за
яких найвища ціна може підвищуватися
або знижуватися, наприклад, якщо
найвища ціна була призначена за
згодою між покупцем та продавцем,
якщо ринкові ціни таких цінних паперів
зазнали маніпуляцій, якщо ринкові ціни
взагалі та деякі ціни зокрема зазнали
впливу виняткових подій, з метою
створення умов для рятування фірми у
складній ситуації. Вони також можуть
визначати
критерії,
що
мають
застосовуватися, наприклад, у випадках
оцінки середньої ринкової вартості за
певний період часу, ліквідаційну вартість
компанії або інші об’єктивні критерії, що
зазвичай
використовуються
для
фінансового аналізу.
Будь-яке рішення наглядового органу
щодо врегулювання справедливої ціни
повинно бути обґрунтованим та
оприлюдненим.
5. У вигляді компенсації оферент може
запропонувати цінні папери, грошові
кошти або поєднання того й іншого.
Однак,
якщо
компенсація,
запропонована
оферентом,
не
складається з ліквідних цінних паперів,
призначених
для
продажу
на
регульованому ринку, вона повинна

містити грошову альтернативу.
У будь-якому разі оферент повинен
запропонувати грошову компенсацію
принаймні у якості альтернативи, якщо
він/вона або особи, що діють спільно з
ним/нею, протягом періоду, що
починається у час, що призначений
державою-членом згідно з частиною 4,
та закінчується, коли пропозиція є
закритою для її прийняття, купили за
готівкові кошти цінні папери, що мають
5% або більше голосів у компаніїадресата оферти.
Держави-члени можуть передбачати
грошову компенсацію, принаймні у
якості альтернативи, в усіх випадках.
6. Крім захисту, передбаченого у частині
1, держави-члени можуть вживати
заходів для подальшого захисту інтересів
власників цінних паперів доти, доки ці
заходи не заважатимуть нормальному
перебігу пропозиції.
Стаття 6
1. Держави-члени повинні забезпечити,
щоб
рішення
щодо
висування
пропозиції було оприлюднене без
зволікання та щоб наглядові органи були
проінформовані щодо цього. Вони
можуть вимагати, щоб наглядовий орган
був проінформований до того, як таке
рішення стане оприлюдненим. Після
оприлюднення
пропозиції,
ради
директорів адресата оферти та оферента
повинні проінформувати про це
представників від своїх працівників або,
якщо таких представників немає, самих
працівників.
3.
Документ оферти, що згадується у

частині 2, повинен щонайменше
містити:
(a) строки пропозиції;
(b) особу оферента та за умови, якщо
оферентом є компанія, її тип, назву та
зареєстрований офіс;
(c) цінні папери або, у разі необхідності,
клас або класи цінних паперів, для яких
робиться пропозиція;
(d) компенсація, запропонована для
кожної одиниці або класу цінних паперів
у разі обов’язкової пропозиції, метод, що
використовується для її призначення,
зокрема шлях виплати цієї компенсації.;
(e) Компенсація, запропонована за права,
що можуть бути зняті як результат
скасування обмежень, що викладено у
частині 4 статті 11, з докладним описом
порядку виплати цієї компенсації та
методу визначення її призначення;
(f) максимальний та мінімальний
відсотки або кількість цінних паперів, які
оферент має намір придбати;
(g) докладна інформація про існуючі
акційні пакети оферента та осіб, що
діють спільно з ним/нею, у компаніїадресата оферти;
(h) усі умови, підлягає предметом яких є
пропозиція;
(i) наміри оферента стосовно майбутньої
діяльності адресата оферти та, оскільки
вона зазнає впливу оферти, компанії
оферента, та стосовно захисту робочих
місць їх працівників та керівництва,
включно з будь-якою матеріальною
зміною в умовах працевлаштування,
зокрема
стратегічними
планами
оферента щодо обох компаній, та

можливі наслідки для працевлаштування
та місцезнаходження компаній;
(j) час, відведений
пропозиції;

для

прийняття

(k)
у
разі,
якщо
компенсація,
запропонована оферентом, включає
цінні
папери
будь-якого
типу,
інформацію про такі цінні папери;
(l) інформацію стосовно фінансування
пропозиції;
(m) особисті дані про осіб, що діють
спільно з оферентом, або компанієюадресатом оферти та якщо ними є
компанії, їхні назви, типи, зареєстровані
офіси та стосунки з оферентом, а також,
за можливості, з адресатом оферти;
n)
національний
закон,
що
регулюватиме контракти, укладені між
оферентом та власниками цінних
паперів адресата оферти як результат
пропозиції, а також компетентні суди.
Стаття 7
1. Держави-члени повинні забезпечити,
щоб час, передбачений для прийняття
пропозиції, складав не менше, ніж два
тижні і не більше, ніж 10 тижнів з дати
публікації документа оферти. За умови
дотримання
загального
принципу,
викладеного у пункті (f) частини 1 статті
3, держави-члени можуть продовжити
10-тижневий термін за умови подання
оферентом попередження щонайменше
за 2 тижні до свого наміру про закриття
пропозиції.
Стаття 9

2. Протягом терміну, згаданого у другому
пункті, рада директорів адресата оферти
повинна отримати попереднє схвалення
на
загальних
зборах
акціонерів,
скликаних з цією метою, до вживання
будь-яких
заходів,
окрім
пошуку
альтернативних пропозицій, що можуть
призвести до порушення пропозиції та
зокрема, перед випуском акцій, що може
призвести до тривалого перешкоджання
отриманню права контролю оферентом
у компанії-адресата оферти.
Стаття 11
Стаття 13
Держави-члени також повинні правила
ухвалити
норми, що регулюють
проведення пропозицій, принаймні
стосовно наступного:
(а) припинення дії пропозицій;
(b) перегляд пропозицій;
(с) конкуруючі пропозиції;
(d) оголошення результатів пропозицій;

н/з

(е) безповоротність пропозицій
дозволені умови;
Директива 2004/25/ЄС
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ст. 15
Право скуповування цінних паперів
1.
Держави-члени
повинні
забезпечити, щоб, у відповідності до
пропозиції,
представленої
усім
власникам цінних паперів компаніїадресата оферти, для усіх їх цінних
паперів застосовувалися частини з 2 до
5.
2. Держави-члени повинні забезпечити,

Пропозиція зміни: норми щодо прав на
сквіз-аут і сел-аут повинні бути
імплементовані в Закон про АТ.

щоб оферент був спроможний вимагати
від усіх власників решти цінних паперів
продати йому/їй ці папери за
справедливою ціною. Держави-члени
можуть запровадити таке право у
наступних ситуаціях:
(а) у разі, якщо оферент володіє акціями,
що складають не менше, ніж 90%
капіталу, що дає право голосу та 90%
голосів у компанії-адресата оферти,
або
(b) у разі, якщо, після прийняття
пропозиції, оферент придбав або
остаточно зобов’язався придбати цінні
папери, що представляють не менше
90% капіталу адресата оферти, що
забезпечує право голосу та 90% голосів,
що були предметом оферти.
У випадку, передбаченому пунктом (а),
держави-члени
можуть
встановити
вищий поріг, котрий, однак, не може
бути вищим, ніж 95% капіталу, що дає
право голосу.
3. Держави-члени повинні забезпечити
дотримання правил, що дозволяють
встановити, коли поріг вже досягнуто.
Якщо
компанія-адресат
оферти,
випустила більше, ніж один клас цінних
паперів,
держави-члени
можуть
забезпечити, щоб право скуповування
цінних паперів застосовувалося тільки до
класу, у якому був досягнутий поріг, про
який йдеться у частині 2.
4. Якщо оферент бажає застосувати
право примусової передачі, він/вона
повинен зробити це протягом трьох

місяців
після
закінчення
строку,
визначеного для прийняття пропозиції,
що статті передбачено статтею 7.
5. Держави-члени повинні гарантувати
справедливу ціну. Така ціна повинна
мати таку саму форму, як і компенсація,
запропонована відповідно до оферти,
або має бути у готівковій формі.
Держави-члени повинні забезпечити,
щоб
готівкова
форма
була
запропонована
принаймні
як
альтернатива.
Після добровільної пропозиції в обох
випадках, передбачених пунктами (а) та
(b) частини 2, компенсація, передбачена
пропозицією,
повинна
вважатися
справедливою
якщо,
у
випадку
прийняття пропозиції, оферент придбав
цінні папери що мають не менше, ніж
90% капіталу , що надає право голосу.
Після
обов’язкової
пропозиції,
компенсація,
запропонована
пропозицією
буде
визнана
справедливою.
Стаття 16
Право розпродажу цінних паперів
1. Держави-члени повинні забезпечити
щоб після пропозиції, зробленої усім
власникам цінних паперів компаніїадресата оферти, для усіх їх цінних
паперів застосовувалися частини 2 та 3.
2. Держави-члени повинні забезпечити,
щоб власник решти цінних паперів міг
вимагати від оферента викупити його/її
акції за справедливою ціною за тих
самих обставин, що передбачені у

частині 2 статті 15..
3. Частини з 3 до 5 статті 15 повинні
застосовуватись з відповідними змінами.
Розділ XII
ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Стаття 66. Викуп акціонерним товариством розміщених ним
цінних паперів
1. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів
викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок
реалізації цього права визначається у статуті товариства та/або рішенні
загальних
зборів.
Рішенням
загальних
зборів
обов'язково
встановлюються:
1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або
клас акцій, що викуповуються;
2) строк викупу;
3) ціна викупу (або порядок її визначення);
4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).
Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій
акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу
акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція
акціонера про продаж акцій товариству є безвідкличною.
Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість,
визначену відповідно до статті 8 цього Закону. Оплата акцій, що
викуповуються, здійснюється у грошовій формі.
Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який
приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною,
вказаною в рішенні загальних зборів.
Правочини щодо переходу права власності на акції до товариства,
вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні загальних зборів, за
ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.
2. У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про
пропорційний викуп акцій, товариство надсилає кожному акціонеру
письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та
строк викупу. Для товариства з кількістю акціонерів - власників простих
акцій понад 1000 осіб приймання пропозицій акціонерів про продаж
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В
загальному
вимоги
Директиви
виконані.
ст. 21
Проте, максимальна межа відшкодування
також повинна передбачатись в рішенні
Без
шкоди
принципам
режиму загальних зборів про викуп.
рівноправності всіх акціонерів, які Дані, що мають вказуватись у річному
знаходяться в однаковому становищі, а звіті, повинні бути переглянуті.
також без шкоди Директиві 2003/6/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від
28 січня 2003 року щодо інсайдерських
торгових операцій та зловживання
правилами
діяльності
на
ринку
(1),,законодавством
держав-членів
дозволяється викуп власних акцій
товариством чи то від власного імені, чи
через осіб, що діють від свого імені, але
в інтересах товариства. Для такого
викупу
законодавством
мають
передбачатися такі обов’язкові умови:
(а) рішення про викуп мають приймати
загальні збори, які також визначають
строки та умови викупу, а також,
максимальну
кількість
акцій,
що
підлягають викупу, строк, протягом
якого акції можуть викуповуватись, який
визначається
національним
законодавством
але
не
може

товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного
строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.
Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної
кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх
згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування)
акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу
та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.
3. Викуплені акціонерним товариством акції не враховуються у разі
розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних
зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати
викуплені товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення
загальних зборів, яким було передбачено викуп товариством власних
акцій.
Ціна продажу викуплених товариством акцій не може бути меншою
за їх ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону.
Правочини щодо переходу права власності на викуплені товариством
акції, вчинені з порушенням вимог цієї частини, є нікчемними.
4. Акціонерне товариство має право за рішенням наглядової ради
викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою
власників цих цінних паперів, якщо це передбачено статутом товариства
та проспектом емісії таких цінних паперів.

перевищувати 5 років, та, у випадку
викупу за відшкодування, мінімальну чи
максимальну межу відшкодування.
Члени виконавчого органу чи органу
управління повинні переконатися, що
під час проведення кожного такого
викупу умови, зазначені в підпунктах (b),
(c) та (d), дотримано;
(b) викупи акцій, в тому числі акцій, що
попередньо були викуплені товариством
і утримуються ним, та акції, викуплені
особою, яка діяла від власного імені, але
в інтересах товариства, не може
призводити до зменшення чистих
активів нижче суми, зазначеної в
підпунктах (а) та (b) частини 1 статті 17;
(c) лише повністю сплачені акції можуть
бути включені в операцію.
ст. 23
Акції, викуплені всупереч положенням
статей 21 та 22, мають бути розміщенні
протягом одного року з часу викупу. У
випадку, якщо вони не розміщуються
протягом
вказаного
періоду,
застосовується стаття 22(3).
ст. 24
1.Якщо законодавством держави-члена
дозволяється викуп товариством власних
акцій, чи то від свого імені, чи через
особу, яка діє від власного імені, але в
інтересах
товариства,
воно
має
дозволяти володіння такими акціями,

незалежно від часу,
принаймні таких умов:

за дотримання

(а) серед прав, які виходять з акцій, право
голосу, що надається за власними
акціями товариства, в будь-якому випадку
має бути призупинено;
(b) якщо акції включаються до активів,
зазначених в балансі, резервний фонд
такого ж розміру, що не підлягає
розподілу, має бути включений до
пасивів.
2. Якщо законодавством держави-члена
дозволяється викуп товариством власних
акцій, чи то від свого імені, чи через
особу, що діє від свого імені, але в
інтересах товариства, воно також має
вимагати, щоб до річного звіту слід
включати інформацію щонайменше
про:
(a) причини викупів, проведених
протягом фінансового року;
(b) кількість та номінальну вартість або,
за відсутності номінальної вартості,
облікову
вартість
викуплених
та
розміщених
на
ринку
протягом
фінансового року акцій та частку
підписного
капіталу,
яку
вони
становлять;
(с) у разі викупу чи розміщення за
відшкодування, розмір відшкодування;
(d) кількість та номінальну вартість або,
за відсутності номінальної вартості,
облікову вартість усіх викуплених
товариством акцій, що перебувають в
його володінні, та частку підписного
капіталу, яку вони становлять.
Стаття 67. Обмеження щодо викупу акцій акціонерним товариством

1. Загальні збори акціонерного товариства не мають права
приймати рішення про викуп акцій, якщо:
1) на дату викупу акцій товариство має зобов'язання з обов'язкового
викупу акцій відповідно до статті 68 цього Закону;
2) товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок
викупу акцій;
3) власний капітал товариства є меншим, ніж сума його статутного
капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної
вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане
меншим внаслідок такого викупу.
2. Акціонерне товариство не має права здійснювати викуп
розміщених ним простих акцій до повної виплати поточних дивідендів
за привілейованими акціями.
Акціонерне товариство не має права здійснювати викуп розміщених
ним привілейованих акцій до повної виплати поточних дивідендів за
привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо
черговості отримання дивідендів.
3. Акціонерне товариство не має права приймати рішення, що
передбачає викуп акцій товариства без їх анулювання, якщо після викупу
частка акцій товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80
відсотків статутного капіталу.
Стаття 68. Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на
вимогу акціонерів
1. Кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право
вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством
належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у
загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами
рішення про:
1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу
товариства;
2) вчинення товариством значного правочину;
3) зміну розміру статутного капіталу.
2. Кожний акціонер - власник привілейованих акцій має право
вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому
привілейованих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних
зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:
1) внесення змін до статуту товариства, якими передбачається
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Вимоги Директиви дотримані.

Директива 82/891/ЄЕС
ч. 2 ст. 5

Український закон виходить за рамки
стандарту, встановленого в Директиві.
Видніється вплив американського права.
Рекомендується доповнити і розширити
каталог
подій,
які
спричиняють
виникнення прав на оцінку (ст. 68 ЗпАТ),
беручи
приклад
з
італійського,
іспанського, німецького та японського
законодавства. Зокрема в іспанських та
італійських законах, права оцінки чітко
згруповані в межох декількох норм
кодексу.

Якщо
акції
товариствправонаступників
передають
акціонерам товариства, що ділиться,
іншим чином, ніж пропорційно до
їхніх прав в капіталі цього товариства,
держави-члени можуть передбачити
право акціонерів, які не володіють
контрольним пакетом акцій, на викуп
їхніх акцій товариством. У такому разі
акціонерам має бути забезпечено право
на отримання відшкодування, що
відповідає вартості їхніх акцій. У разі
виникнення спорів щодо розміру

розміщення привілейованих акцій нового класу, власники яких матимуть
перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат у разі
ліквідації акціонерного товариства;
2) розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених
привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання
дивідендів або виплат у разі ліквідації акціонерного товариства.
3. Акціонерне товариство у випадках, передбачених частинами
першою та другою цієї статті, зобов'язане викупити належні акціонерові
акції.
4. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення
обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до частини першої та
другої цієї статті, складається на підставі переліку акціонерів, які
зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято
рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

такого відшкодування, має бути
забезпечена можливість визначення
розміру такого відшкодування в
судовому порядку.
ст. 13
Власникам інших цінних паперів, ніж
акції, якими надаються особливі права,
мають бути забезпечені права в
товариствах-правонаступниках,
стосовно яких такі права можуть бути
використані відповідно до умов поділу,
як мінімум еквівалентні до тих прав,
якіми вони володіли в товаристві, що
його ділять, за винятком випадків, коли
зміна таких прав затверджується
зборами власників таких цінних
паперів, якщо такі збори передбачені
національним законодавством, або
власниками таких цінних паперів в
індивідуальному порядку, або коли ці
власники мають право вимагати від
товариства викупу таких цінних
паперів.

Стаття 69. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового
викупу акціонерним товариством належних їм акцій
1. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова н/з
вартість.
Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню
опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання
загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою
для
вимоги
обов'язкового
викупу
акцій.
Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому
статтею 8 цього Закону.
Договір між акціонерним товариством та акціонером про

Процедура реалізації прав на оцінку
віднесена до національного розсуду, з
єдиною
вимогою,
що
незгідним
акціонерам повинна бути запропонована
справедлива ціна.

обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в
письмовій формі.
2. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення,
що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер,
який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову
вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути
зазначені його прізвище (найменування), місце проживання
(місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового
викупу яких він вимагає.
3. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про
обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за
ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги
обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний
акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством
права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.
Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах
строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми
оплати.
Розділ XIII
ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ,
ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ
Стаття 70. Значний правочин
1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова н/з
вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
акціонерного товариства, приймається наглядовою радою.
Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові
критерії для віднесення правочину до значного правочину.
У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення
значного правочину питання про вчинення такого правочину може
виноситися на розгляд загальних зборів.
2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного
правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про
вчинення такого правочину приймається загальними зборами за
поданням наглядової ради.

Проте,
див.
Пропозицію
зміни
Директиви 2007/36/ЄС (ДПА) Проект
Директиви про внесення змін до
Директиви 2007/36/ЄС (ДПА) для
заохочення
довгострокового
співробітництва акціонерів (компроміс
Президії, текст від 10 листопада 2014
року), мотив № 19 Преамбули):
Операції з пов'язаними сторонами
можуть завдати шкоди компанії та її
акціонерaм, оскільки вони можуть дати
пов'язаним
сторонам
можливість
відповідного зловживання стосовно
компанії. Таким чином, адекватні гарантії
захисту інтересів акціонерів мають

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25
відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається
простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість
майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50
і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками
голосів акціонерів від їх загальної кількості.
3. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити,
які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході
поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти
рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть
вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати
прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх
граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної
вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення
частини другої цієї статті.
4. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені
цією статтею, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку
вчинення певних правочинів, передбачених законом або статутом
акціонерного товариства.
5. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від
передбаченого цим Законом порядку прийняття рішень про вчинення
значного правочину.

важливе значення.. З цієї причини
держави-члени повинні забезпечити,
щоб укладення правочинів з пов'язаними
сторонами, вартість яких перевищує 5%
активів або операцій компанії, які можуть
істотно вплинути на її прибуток чи
оборот, повинне бути винесене на
голосування на загальних зборах
акціонерів. Якщо такий правочин
пов’язаний з акціонером, то такий
акціонер не повинен брати участь в
цьому голосуванні. Компанія не повинна
укладати угоду до її затвердження
акціонерами.
У випадку угод з пов'язаними сторонами,
предмет яких перевищує 1% активів,
компанія повинна оприлюднити такі
угоди на момент їх укладення разом із
звітом незалежної третьої сторони з
оцінкою того, чи угода здійснюється на
ринкових умовах, і, чи така угода є
справедливою і розумною з точки зору
акціонерів, включаючи міноритаріїв.
Держави-члени повинні мати можливість
зробити виняток щодо угод, які
укладаються між материнською та
дочірніми компаніями.
Держави-члени
повинні
також
забезпечити компаніям можливість за
певних умов отримати попередню згоду
акціонерів для деяких чітко визначених
видів разових угод з предметом більше
5% активів, а також можливість
попереднього звільнення від обов'язку
отримання звіту незалежної третьої
сторони при разових угодах з предметом
більше 1% активів з метою полегшення
укладення компаніями таких угод.
Див. також ст. 9c компромісного тексту

проету зміни Директиви.
Стаття 71. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість
1. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним н/з
товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства;
член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун
(піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична
особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства,
членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно
або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій
товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає
принаймні одній із нижченаведених ознак:
1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу
юридичної особи, яка є стороною правочину;
2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства
(посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
3) внаслідок такого правочину придбаває майно;
4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім
представництва товариства посадовими особами).
Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом
трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості
поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості.
2. Виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний протягом
п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість
вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати наглядовій
раді (у разі відсутності наглядової ради - кожному акціонеру
персонально) інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є
заінтересованість, зокрема про:
1) предмет правочину;
2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена
правочином;
3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або
можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання
послуг;
4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.
У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує
інтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або

Див. вище

винести розгляд цього питання на загальні збори.
Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від
виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є
заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого
правочину товариством або про відмову від його вчинення.
Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом
наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення
такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами,
заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо наглядова рада
не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від
вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку,
встановленого цією статтею, це питання виноситься на розгляд
загальних
зборів.
Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від
вчинення правочину.
3. Положення цієї статті не застосовуються у разі:
1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 27
цього Закону;
2) викупу товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно
до статті 66 цього Закону
3) виділу та припинення акціонерного товариства;
4) надання посадовою особою органів товариства або акціонером, що
одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше
відсотками простих акцій товариства, на безоплатній основі гарантії,
поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які
надають товариству позику.
Стаття 72. Наслідки недотримання вимог до порядку вчинення
правочину, щодо якого є заінтересованість
1. Правочин, вчинений з порушенням вимог статті 71 цього н/з
Закону, може бути визнано судом недійсним.
2. Відповідальність за шкоду, заподіяну товариству правочином,
вчиненим з порушенням вимог статті 71 цього Закону, несе особа,
заінтересована у вчиненні акціонерним товариством такого правочину.
Розділ XIV
ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Стаття 73. Ревізійна комісія (ревізор)
1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності н/з
акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну
комісію (ревізора).
В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів - власників простих
акцій товариства до 100 осіб може запроваджуватися посада ревізора або
обиратися ревізійна комісія, а в товариствах з кількістю акціонерів власників простих акцій товариства більше 100 осіб може обиратися
лише ревізійна комісія.
Члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються
виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які
мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної
комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу
ревізійної комісії, якщо інше не передбачено статутом товариства.
Статутом акціонерного товариства можуть бути передбачені додаткові
вимоги щодо обрання ревізійної комісії (ревізора), кількісного складу
ревізійної комісії, порядку її діяльності, а також додаткові повноваження
(компетенція) ревізійної комісії (ревізора).
Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення
спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства
або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних
загальних зборів, якщо статутом товариства, або положенням про
ревізійну комісію, або рішенням загальних зборів акціонерного
товариства не передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж
на п'ять років.
2. Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором):
1) член наглядової ради;
2) член виконавчого органу;
3) корпоративний секретар;
4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
5) члени інших органів товариства.
Члени ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу

Має бути переглянуто у зв'язку з
Рекомендацією про комітети ради,
зокрема комітет з аудиту.

лічильної

комісії

товариства.

3. Права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються
цим Законом, іншими актами законодавства, статутом, а також
договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії
(ревізором).
Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку
денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних
зборів. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми
на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку
денного
з
правом
дорадчого
голосу.
Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у
засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках,
передбачених цим Законом, статутом або внутрішніми положеннями
товариства.
Стаття 74. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства за результатами фінансового року
1. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово- н/з
господарської діяльності акціонерного товариства за результатами
фінансового року, якщо інше не передбачено статутом товариства.
Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії (ревізору) доступ
до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про
ревізійну
комісію.
2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності
акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна
комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:
підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за
відповідний
період;
факти порушення законодавства під час провадження фінансовогосподарської діяльності, а також встановленого порядку ведення
бухгалтерського обліку та подання звітності.

Стаття 75. Аудитор
1. Річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства Директива 2006/43/ЄС Європейського
підлягає
обов'язковій
перевірці
незалежним
аудитором. Парламенту та Ради про обов'язковий
аудит річної звітності та консолідованої
2. Посадові особи товариства зобов'язані забезпечити доступ звітності
незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки
результатів
фінансово-господарської
діяльності
товариства.
3. Незалежним аудитором не може бути:
1) афілійована особа товариства;
2) афілійована особа посадової особи товариства;
3) особа, яка надає консультаційні послуги

товариству.

4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про
аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену
частиною другою статті 74 цього Закону, а також оцінку повноти та
достовірності відображення фінансово-господарського стану товариства
у
його
бухгалтерській
звітності.
5. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також
має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є
власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства. У
такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з
визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про
проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності
товариства,
в
якому
зазначається
обсяг
перевірки.
Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на
акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні
збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат
акціонера
(акціонерів)
на
таку
перевірку.
6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту
акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору
можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган
має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати
початку
аудиторської
перевірки.

Положення Директиви 2006/43/ЄС
враховані в Законі Про аудиторську
діяльність від 22.04.1993 № 3125-XII.
Див. окрему порівняльну таблицю.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є
власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства, може проводитися
не
частіше
двох
разів
на
календарний
рік.
У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера (акціонерів),
який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій
товариства, виконавчий орган товариства на вимогу такого акціонера
(акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи
товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати
отримання відповідного запиту аудитора.
Стаття 76.Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності
акціонерного товариства
1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності
акціонерного товариства проводиться ревізійною комісією (ревізором), а
в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи
ревізійної комісії (ревізора), за рішенням загальних зборів, наглядової
ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який)
на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10
відсотків простих акцій товариства.
2. Незалежно від наявності ревізійної комісії (ревізора) у товаристві
спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок
акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є
власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства.

Поріг, що дозволяє акціонеру вимагати
спеціальної перевірки АТ, повинен бути
зменшений до 5%, щоб підвищити
рівень захисту міноритарних акціонерів,
принаймні в публічних акціонерних
товариствах.

Розділ XV
ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
Стаття 77. Зберігання документів акціонерного товариства
1.
Акціонерне
товариство
зобов'язане
зберігати: н/з

Національний розсуд.

1) статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий)
договір;
2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган
та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що

регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
3) положення про кожну філію та кожне представництво товариства;
4) документи, що підтверджують права товариства на майно;
5) принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
6) протоколи загальних зборів;
7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
8) протоколи засідань наглядової ради та колегіального виконавчого
органу, накази і розпорядження голови колегіального та одноосібного
виконавчого органу;
9) протоколи засідань ревізійної комісії, рішення ревізора товариства;
10) висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства;
11) річну фінансову звітність;
12) документи бухгалтерського обліку;
13) документи звітності, що подаються відповідним державним
органам;
14) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій
та інших цінних паперів товариства;
15) перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості,
типу та/або класу належних їм акцій;
16) особливу інформацію про товариство згідно з вимогами
законодавства;
17) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства,
його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів,
наглядової ради, виконавчого органу.
2. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, зберігаються
в акціонерному товаристві за його місцезнаходженням.
Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на
голову колегіального виконавчого органу (особу, що здійснює
повноваження одноосібного виконавчого органу) та на головного
бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової
звітності.
3. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, підлягають
зберіганню протягом всього терміну діяльності товариства, за винятком
документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються
відповідно до законодавства.

Стаття 78. Надання акціонерним товариством інформації
1. Акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ н/з
до документів, визначених пунктами 1-3, 5-11, 13, 14, 16 і 17 частини
першої
статті
77
цього
Закону.
2. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги
акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний надати цьому
акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства копії
відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті. За
надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір
якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій
документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не
пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з
документами, передбаченими частиною першою цієї статті, у
приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час.
Виконавчий орган товариства має право обмежувати строк
ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк
ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання
товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами
товариства.
Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність
товариства за згодою виконавчого органу товариства або у випадках і
порядку, передбачених статутом або рішенням загальних зборів
акціонерного
товариства.
3. Публічне акціонерне товариство зобов'язане мати власну вебсторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до
законодавства, інформація, визначена пунктами 1-3, 5, 6, 10, 11, 13-16
частини першої статті 77, та інформація, визначена частиною третьою
статті 35 цього Закону.

4. На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку акціонерне товариство надає перелік афілійованих
осіб
та
відомості
про
належні
їм
акції
товариства.
5. Акціонерне товариство зобов'язане розкривати інформацію
відповідно до законів України.
Розділ XVI
ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Стаття 79. Припинення акціонерного товариства
1. Акціонерне товариство припиняється в результаті передання н/з
всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким
товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу,
перетворення)
або
в
результаті
ліквідації.
2. Добровільне припинення акціонерного товариства здійснюється за
рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому цим Законом, з
дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та
іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення
акціонерного товариства визначаються законодавством.
Стаття 80. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товариства
1. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення
акціонерного товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у
випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних
органів влади.
У випадках, передбачених законом, поділ акціонерного товариства
або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств
здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за
рішенням суду.
Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних
державних органів на припинення акціонерного товариства шляхом
злиття або приєднання.
Акціонерне товариство не може одночасно здійснювати злиття,
приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
2.

Акції

товариства,

яке

припиняється

внаслідок

поділу,

Директива 2011/35/ЄС
Стаття 3

Визначення злиття і поділу з Директив
2011/35/ЄС і 82/891/ЄЕС повинні бути
перенесені в українську правову систему.

Для потреб цієї Директиви, «злиття шляхом
придбання» означає процедуру, під час якої
одне чи більше товариств припиняють
діяльність без процедури ліквідації, та
передають іншому товариству усі свої
активи та пасиви в обмін на випуск для
акціонерів товариства (товариств), що його
(їх) набувають, акцій товариства, яке
набуває, та, якщо такі є, грошові виплати,
що не можуть перевищувати 10% від
номінальної вартості випущених у такий
спосіб акцій, а за відсутності номінальної

Прийняття спеціального (окремого)
нового
закону
про корпоративні
трансформації (див. напр. німецькі чи
іспанські моделі), що охоплює всі види
трансформацій (злиття, поділ, виділ
тощо), в тому числі і транскордонні, всіх
типів компаній.
Це має також
забезпечити правову визначеність і
надійну основу для злиттів і поділів за
участю різних компаній, а також,
можливо товариств (partnerships). Новий
закон повинен бути вільний від прогалин

конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщуються
серед їх акціонерів.
Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання,
конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщуються
серед його акціонерів.
Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї)
підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед
його учасників.
При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ,
конвертуються в акції цього акціонерного товариства і акціонерного
товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами
товариства, з якого здійснюється виділ.
Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті,
приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери,
які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий
викуп належних їм акцій та які мають таке право.
Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції
новоствореного
(новостворених)
акціонерного
товариства
встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку.
3. Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що
беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні,
повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що
надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення.
Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

вартості – їхньої облікової вартості.

і від збіжних положень в результаті
можливих колізій з положеннями про
2. Законодавством держави-члена може корпоративні реоганізації, які містяться в
встановлюватись, що злиття шляхом інших законах.
придбання може здійснюватись, якщо одне
чи більше товариств, які набуваються,
знаходяться в процесі ліквідації, за умови,
що такий варіант обмежується виключно
товариствами, які ще не розпочали
розподіл своїх активів між своїми
акціонерами.
Стаття 23
Статті 5, 6 та 7 та статті з 9 по 22 цієї
Директиви застосовуються, без шкоди
статтям 12 і 13 Директиви 2009/101/ЄС,
до злиття шляхом створення нового
товариства. З цією метою, «товариства, що
зливаються» та «товариство, яке набувається»
означає товариства, які припиняють
існування, в «товариство, що здійснює
придбання» означає нове товариство.
Підпункт (a) частини 2 статті 5 цієї
Директиви також застосовуються до
нового товариства.

2. Попередні умови злиття та, якщо вони
містяться в окремому документі, установчий
договір чи проект установчого договору та
статут чи проект статуту нового товариства,
4. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу ухвалюються на загальних зборах кожного з
товариств, що припиняють існування
акціонерного товариства акціонери товариств, що беруть участь у злитті,
приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові
виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного статутом
Директива 82/891/ЄЕС
товариства.
Стаття 2
Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про
злиття
(приєднання)
або
планом
поділу
(виділу). 1 Для потреб цієї Директиви, “поділ
шляхом придбання” означає операцію,
коли по припиненні свого існування без

5.
На
зборах
учасників
підприємницького
товаристваправонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що
надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького
товариства-правонаступника, власником яких він може стати внаслідок
злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення акціонерного
товариства.

процедури ліквідації, товариство передає
до більше, ніж одного товариства усі свої
активи та пасиви в обмін на розміщення
серед
акціонерів
товариства,
що
ділиться, акцій товариств, які отримують
майно в результаті поділу (далі
“товариства-правонаступники”), а також,
можливо, грошові виплати, які не
6. Злиття, поділ або перетворення акціонерного товариства можуть перевищувати 10 % від
вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру номінальної вартості розміщених акцій
запису про припинення акціонерного товариства та про реєстрацію або, за відсутності номінальної вартості,
– від облікової вартості.
підприємницького
товариства-правонаступника
(товариствправонаступників).
Стаття 21
Приєднання акціонерного товариства до іншого акціонерного
товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного Для потреб цієї Директиви, “поділ
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про шляхом створення нових товариств”
операцію,
коли
після
припинення
такого
акціонерного
товариства. означає
припинення товариства без процедури
Виділ акціонерного товариства вважається завершеним з дати ліквідації, воно передає усі свої активи та
внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення пасиви до більше, ніж одного
новоствореного товариства в обмін на
акціонерного
товариства,
що
виділилося.
розміщення серед акціонерів товариства,
що його ділять, акцій товариствПриєднання акціонерного товариства до іншого акціонерного правонаступників, а також, можливо, в
товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного обмін на грошові виплати, що не
державного реєстру про припинення такого акціонерного товариства. перевищують 10% від номінальної
вартості розміщених акцій або, за
відсутності номінальної вартості, від
їхньої облікової вартості.
Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та
план поділу (виділу, перетворення) акціонерного товариства
1. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у Директива 2011/35/ЄС
злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови
договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, ст. 5
перетворення), які повинні містити:
1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере 1. Адміністративні чи управлінські органи
участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
товариств, що зливаються, готують
2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а попередні умови злиття в письмовому
також суми можливих грошових виплат акціонерам;
вигляді.
3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким

Наступні дані повинні бути додані до
умов злиття (пoділy):
- дата, починаючи з якої володіння
такими акціями надає право їх власникам
брати участь у прибутках, та будь-які
спеціальні умови, якими регулюється таке
право;
- дата, починаючи з якої операції

товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних 2. Попередні умови злиття включають
паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, щонайменше:
приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або
(a) тип, назва та юридична адреса
перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
кожного з товариств, що зливаються;
4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими (b) коефіцієнт обміну акціями та вартість
будь-яких грошових виплат;
особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику
після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення,
(c) умови, що стосуються розподілу
та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;
акцій в товаристві, яке здійснює
придбання;
5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів
(d) дата, починаючи з якої володіння
товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.
такими акціями надає право їх
власникам брати участь у прибутках,
та будь-які спеціальні умови, якими
2. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у
регулюється таке право;
злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати
для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або (e)
дата, починаючи з якої операції
плану
поділу
(виділу,
перетворення).
товариства,
яке
набувається,
вважатимуться в цілях звітності
Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування
операціями товариства, що здійснює
придбання;
доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення,
перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна
акціонерного товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та
(f) права, надані товариством, що
інших
цінних
паперів
акціонерного
товариства.
здійснює придбання, власникам акцій,
за якими закріплені спеціальні права, та
власникам цінних паперів, окрім акцій,
4. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере
чи запропоновані стосовно них заходи,
участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці
загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов
(g) будь-які спеціальні переваги, що
договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення),
надаються експертам, зазначеним в
передавального акта повинні включати:
частині 1 статті 10 та членам
адміністративних,
управлінських,
1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу,
наглядових
чи
контролюючих
органів
перетворення);
товариств, що зливаються.
2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану
поділу (виділу, перетворення);
3) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання,
поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї Директива 82/891/ЄЕС
статті;
2. Проектом умов поділу має бути

товариства,
яке
набувається,
вважатимуться
в
цілях
звітності
операціями товариства, що здійснює
придбання.

4) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших
товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.
5. За поданням наглядової ради загальні збори кожного акціонерного
товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або
перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання,
поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору
про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення),
передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або
розподільного балансу (у разі поділу та виділу).
Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені
загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути
ідентичними.

передбачено, як мінімум, такі пункти:
a)

вид,
найменування
та
місцезнаходження
кожного
товариства, що бере участь у
поділі;

b)

коефіцієнт обміну акцій та сума усіх
грошових виплат;

c)

умови розміщення акцій товариствправонаступників,

d)

дата, з якої володіння такими
акціями надає право власникам
брати
участь
в
отриманні
прибутку та будь-які особливі
умови, які можуть вплинути на це
право;

e)

дата, з якої операції товариства, що
ділиться, вважаються, для потреб
обліку, операціями того чи іншого
товариства-правонаступника;

f)

права, що надають товаристваправонаступники власникам акцій,
якими закріплені спеціальні права,
та власникам інших цінних
паперів, ніж акції, або інші
запропоновані стосовно цих осіб
заходи;

g)

будь-які особливі переваги, надані
експертам, зазначеним в статті 8
(1), та членам виконавчого органу,
органу управління, наглядового чи
контролюючого
органів
товариств, що беруть участь у
поділі;

Стаття 82. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі
або перетворенні акціонерного товариства
1. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами
рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу,
перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або
приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними
зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті
або приєднанні, товариство зобов'язане письмово повідомити про це
кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі
повідомлення про ухвалене рішення. Публічне товариство зобов'язане
також повідомити про прийняття такого рішення кожну фондову біржу,
на
якій
воно
пройшло
процедуру
лістингу.
2. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність
якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення
або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи
поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про
припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про
здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення
виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки,
дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором
та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між
товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк,
передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою,
вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій
щодо зобов'язань перед ним.
Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути
завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

h)

точне описання та розподіл активів
та пасивів,
які мають бути
передані кожному з товариствправонаступників;

i)

розподілення серед акціонерів
товариства, що ділиться, акцій
товариств-правонаступників
та
критерій, на якому ґрунтується
такий розподіл.

Директива 2011/35/ЄС
ст. 13
Законодавством
держав-членів
передбачається адекватна система захисту
інтересів кредиторів товариств, що
зливаються, чиї вимоги передують
публікації попередніх умов злиття і не
були задоволені на момент такої
публікації.
2. З цією метою, законодавством державчленів передбачається щонайменше, що
такі кредитори мають право на отримання
адекватних гарантій, якщо фінансовий стан
товариств,
що
зливаються,
робить
необхідним такий захист і якщо такі
кредитори не завжди вже мають такі
гарантії.
Держави-члени
передбачають
умови
захисту, передбаченого в частині 1 та в
першому пункті цієї частини. У будь-якому
разі, держави-члени гарантують, що
кредитори мають право звернутись до
відповідного адміністративного чи судового
органу для отримання відповідних гарантій,

Вимоги директиви дотримані.

Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості
визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи
залишилося за ним зобов'язаним товариство, з якого був здійснений
виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ,
несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

за умови, що вони можуть достовірно
продемонструвати, що в результаті злиття
існує загроза їх вимогам та від товариства не
було отримано жодних адекватних гарантій
в цьому питанні.
3. Такий захист може відрізнятись для
кредиторів товариства, що здійснює
придбання, та для кредиторів товариства,
що набувається
Директива 82/891/ЄЕС
Стаття 12
1. Законодавством держав-членів має
бути передбачена належна система
захисту інтересів кредиторів товариств,
що беруть участь у поділі, чиї боргові
вимоги існували до оприлюднення
проекту умов поділу, та строк виконання
яких не настав на момент такого
оприлюднення.
2 З цією метою, законодавством державчленів має бути передбачене право таких
кредиторів на отримання адекватних
гарантій, якщо це необхідно з огляду на
фінансовий стан товариства, що його
ділять, та фінансовий стан товариства,
якому
передається
зобов’язання
відповідно до проекту умов поділу, та
якщо такі кредитори ще не мають таких
гарантій.
3 . Доти, доки кредитор товариства, до
якого перейшло зобов’язання відповідно
до проекту умов поділу, не отримав
відшкодування,
товаристваправонаступники
несуть
солідарну
відповідальність за цим зобов'язанням.
Держави-члени можуть обмежити таку
відповідальність
розміром
чистих
активів,
переданих товариствам (?)

іншим, ніж те, до якого перейшло
зобов’язання. Однак, держави-члени
можуть не застосовувати цей пункт,
якщо процедура поділу підлягає нагляду
з боку судового органу відповідно до
статті 23, та якщо більшість кредиторів,
що представлена не менш як трьома
четвертими
від
загальної
суми
кредиторської
заборгованості,
або
заборгованості перед кожним класом
кредиторів товариства, що його ділять,
вирішили
відмовитися
від
такої
солідарної відповідальності на зборах,
які проводяться відповідно до статті 23
(1) (с).
Стаття 83. Злиття акціонерних товариств
1. Злиттям акціонерних товариств визнається виникнення Директива 2011/35/ЄС
нового акціонерного товариства-правонаступника з передачею йому
згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов'язків Стаття 5-7, 9-22
двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням.
Стаття 11
Акціонерне товариство може брати участь у злитті лише з іншим Усі акціонери повинні мати право
перевірити
щонайменше
наступні
акціонерним товариством.
документи за юридичною адресою
2. Наглядова рада кожного з акціонерних товариств, що бере участь у товариства щонайменше за 1 місяць до
дати, встановленої для проведення
злитті, виносить на затвердження загальних зборів кожного
загальних
зборів,
на
яких
акціонерного товариства, що бере участь у злитті, питання про затверджуватимуться попередні умови
припинення товариства шляхом злиття, затвердження договору про злиття:
злиття,
статуту
товариства,
створюваного
в
результаті
злиття,затвердження передавального акта.
(a) попередні умови злиття;
3. Утворення органів акціонерного товариства - правонаступника
проводиться на спільних загальних зборах акціонерів товариства, що
(b) річна фінансова звітність та щорічні
беруть участь у злитті.
звіти товариств, що зливаються, за
три попередні фінансові роки;
4. Не підлягають конвертації акції товариств, що припиняються
внаслідок злиття, які викуплено товариством-емітентом або власником
яких є товариство, що бере участь у злитті разом з товариством(c) якщо застосовується, бухгалтерська

Норми, що стосуються прав акціонерів
перевіряти документи, пов'язані зі
злиттям;
цивільної
відповідальності
членів адміністративних або виконавчих
органів товариствa, що набувається, за
неправомірнi дії з боку членів цих
органів при підготовці та проведенні
злиття, а також норми щодо підстав
недійсності злиття, повинні бути
iмлементовані в законодавство України.

емітентом.
Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
5. При злитті товариств усі права та обов'язки кожного з них
переходять
до
товариства-правонаступника
відповідно
до
передавального акта.
6. Процедура злиття акціонерних товариств здійснюється за таким
порядком:
1) прийняття загальними зборами кожного акціонерного товариства,
що бере участь у злитті, рішення про припинення товариства шляхом
злиття, про створення комісії з припинення товариства, а також про
обрання персонального складу комісії з припинення;
2) задоволення вимог кредиторів, заявлених до кожного акціонерного
товариства, що бере участь у злитті, відповідно до частини другої статті
82 цього Закону
3) реалізація акціонерами кожного акціонерного товариства, що бере
участь у злитті, права вимоги обов'язкового викупу належних їм акцій
товариства в порядку, передбаченому статтями 68, 69 цього Закону
4) складення комісією з припинення кожного акціонерного
товариства, що бере участь у злитті, передавального акта
5) прийняття наглядовою радою кожного акціонерного товариства,
що бере участь у злитті, рішення про затвердження проекту статуту
акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних
товариств, про затвердження проекту договору про злиття акціонерних
товариств, про затвердження пояснень до умов договору про злиття, про
схвалення передавального акта, підготовленого комісією з припинення
товариства, а також про затвердження умов конвертації акцій товариства,
що припиняється, в акції товариства, створюваного в результаті злиття
акціонерних товариств;
6) отримання наглядовою радою кожного акціонерного товариства,
що бере участь у злитті, висновку незалежного експерта щодо умов
злиття акціонерних товариства
7) прийняття загальними зборами кожного товариства, що бере
участь у злитті, рішення про затвердження передавального акта, про
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звітність на дату, що не повинна
передувати першому дню третього
місяця, що передує даті попередніх
умов злиття, якщо остання фінансова
звітність стосується фінансового року,
який закінчився більш ніж 6 місяців
до такої дати;
(d) якщо
застосовується,
звіти
адміністративних чи управлінських
органів товариств, що зливаються,
передбачені в статті 9;
(e) якщо застосовується, звіт, зазначений
в частині 1 статті 10.
Для потреб підпункту (c) першого пункту,
бухгалтерська звітність не вимагається, якщо
компанія публікує піврічний фінансовий
звіт відповідно до статті 5 Директиви
2004/109/ЄС Європейського Парламенту і
Ради від 15 грудня 2004 року про
гармонізацію вимог щодо прозорості
інформації про емітентів, чиї цінні папери
допущені до обігу на регульованому ринку
(1) і він доступний акціонерам відповідно до
цієї частини. Крім того, держави-члени
можуть не вимагати бухгалтерську звітність,
якщо усі акціонери чи власники інших
цінних паперів, що надають право голосу
кожного товариства, що бере участь в
злитті, прийняли відповідне рішення.
Бухгалтерська звітність, передбачена в
підпункті (c) першого пункту частини 1,

затвердження договору про злиття акціонерних товариств, про
затвердження статуту акціонерного товариства, а також про обрання
уповноважених осіб акціонерного товариства на здійснення подальших
дій щодо припинення акціонерного товариства шляхом злиття;
8) подання уповноваженими особами акціонерних товариств, що
беруть участь у злитті, заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію
випуску акцій до Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку;
9) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію
випуску акцій;
10) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера
цінних паперів;
11) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії
акцій;
12) обмін акцій товариства, створюваного в результаті злиття, на акції
товариств, що припиняються;
13) затвердження результатів розміщення (обміну) акцій
уповноваженими органами акціонерних товариств, що беруть участь у
злитті
14) державна реєстрація статуту акціонерного товариства,
створюваного в результаті злиття, в органах державної реєстрації;
15) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового
ринку звіту про результати розміщення (обміну) акцій;
16) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку звіту про результати розміщення (обміну) акцій створюваного в
результаті злиття товариства та скасування Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій товариств,
що припинилися;
17) державна реєстрація припинення акціонерних товариств, що
припинилися шляхом злиття
18) отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій
товариства, створюваного в результаті злиття.

готується із використанням тих же методів
та планів, що і останній річний баланс.
Проте, законодавством держави-члена може
передбачатись, що:
(a) немає
необхідності
застосовувати
оновлену інвентаризацію наявних
товарно-матеріальних цінностей;
(b) цифри, що відображені в останньому
балансі повинні змінюватись тільки в
частині записів в бухгалтерських книгах;
необхідно тим не менше враховувати
наступне:
— проміжне знецінення і відрахування,
— суттєві зміни фактичної вартості,

що не відображені в книгах.

3. Кожен акціонер повинен мати право
отримати на вимогу та безкоштовно повну
чи, відповідно до прохання, часткову копію
документів, зазначених в частині 1.
Якщо акціонер погодився на використання
товариством електронних засобів передачі
інформації, такі копії можуть надаватись
електронною поштою.
4. До товариства може не застосовуватись
вимога зберігання документів, зазначених в
частині 1, для доступу за його юридичною

адресою, якщо протягом тривалого періоду,
що починається щонайменше за 1 місяць
до дати, встановленої для проведення
загальних зборів, на яких прийматиметься
рішення щодо попередніх умов злиття і
закінчується не раніше прийняття рішення
такими зборами, доступ до них надається на
його веб-сайті. Держави-члени не піддають
це незастосування будь-яким вимогам чи
обмеженням, окрім тих, що є необхідними з
метою забезпечення безпеки веб-сайту та
автентичності документів, і можуть
встановлювати такі вимоги чи обмеження
тільки тією мірою, в якій вони пропорційні
з метою досягнення цих цілей.
Стаття 20
Законодавством держав-членів мають
щонайменше встановлюватись правила,
якими
регулюється
цивільна
відповідальність
перед
акціонерами
товариства, що набувається, членів
адміністративних
чи
управлінських
органів товариства, що стосується
неправомірної поведінки з боку членів
таких органів під час оформлення та
проведення злиття.
Стаття 22
Законодавством держав-членів мають
встановлюватись правила анулювання
злиття виключно відповідно до наступних
умов:
(a)

анулювання
здійснюється
рішенням суду;

за

(b)

злиття, що набуває чинності
відповідно до статті 17, може
визнаватись недійсним тільки якщо
не було передбачено судового чи
адміністративного
запобіжного
нагляду за його законністю, або
якщо воно не було оформлене та
засвідчене у відповідній юридичній
формі, або якщо доведено, що
рішення загальних зборів є
недійсним чи анулюється відповідно
до національного законодавства;

(c)

процес анулювання не може
розпочинатись більш ніж через 6
місяців після дати набуття чинності
злиття, як проти особи, що
посилається на анулювання, так і у
випадку виправлення ситуації;

(d)

якщо можливо виправити недолік,
через який злиття визнається
недійсним, компетентний суд може
надати залученим товариствам
період часу, протягом якого
необхідно буде виправити ситуацію;

(e)

рішення, яким злиття визнається
недійсним, публікується в порядку,
передбаченому
законодавством
кожної держави-члена відповідно до
статті 3 Директиви 2009/101/ЄС.

Стаття 84. Приєднання акціонерного товариства
1.
Приєднанням
акціонерного
товариства
визнається Директива 2011/35/ЄС
припинення акціонерного товариства (кількох товариств) з передачею Статтяs 5-22
ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та Так само, як в попередній статті.
обов'язків іншому акціонерному товариству - правонаступнику.
2. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у

Термінологія повинна бути уніфікована
(див. ст. 80)
Так само, як в попередній статті.

приєднанні, виносить на затвердження загальними зборами питання про
приєднання і про затвердження договору про приєднання. Наглядова
рада товариства, що приєднується, також виносить на затвердження
загальних зборів акціонерів питання про затвердження передавального
акта
3. Спільні загальні збори акціонерів товариств, що беруть участь у
приєднанні, ухвалюють рішення про внесення змін до статуту
товариства, до якого здійснюється приєднання, та у разі потреби з інших
питань
4. Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання,
належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що
приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до
статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із
змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється
приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального
акта та умов договору про приєднання може прийматися його
наглядовою радою. У такому разі підготовка пояснень до умов договору
про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно
договору не вимагаються.
5. Не підлягають конвертації акції товариства, що приєднується, які
були викуплені цим товариством або власником яких є товариство, до
якого здійснюється приєднання, або власником яких є інше товариство,
що приєднується.
Не підлягають конвертації акції товариства, до якого здійснюється
приєднання, власником яких було товариство, що приєднується.
Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
6. Процедура приєднання акціонерних товариств здійснюється
аналогічно порядку, визначеному частиною шостою статті 83 цього
Закону.
Стаття 85. Поділ акціонерного товариства
1. Поділом акціонерного товариства визнається припинення Директива 82/891/ЄЕС
акціонерного товариства з передачею всього його майна, прав та
обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам правонаступникам згідно з розподільним балансом.

Потрібно імплементувати норми щодо
права акціонерів на ознайомлення з
документами, що стосуються поділу,
цивільно-правової
відповідальності

2. Наглядова рада акціонерного товариства, що припиняється шляхом
поділу, виносить на затвердження загальних зборів акціонерів питання
про припинення товариства шляхом поділу, порядок і умови поділу,
створення товариств-правонаступників і порядок конвертації акцій
товариства, що припиняється, в акції створюваних товариств,
затвердження
розподільного
балансу.
3. Загальні збори акціонерів товариства, що припиняється шляхом
поділу, ухвалюють рішення про припинення товариства шляхом поділу,
затверджують порядок і умови поділу, створення нових товариств,
порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції
створюваних товариств, затверджують розподільний баланс. Загальні
збори кожного створюваного акціонерного товариства ухвалюють
рішення про затвердження статуту і утворення органів товариства.
4. Розміщення акцій товариств-правонаступників повинно
здійснюватися із збереженням співвідношення, що було між акціонерами
у статутному капіталі акціонерного товариства, що припинилося шляхом
поділу. Кожен акціонер товариства, що припинилося, отримує акції
кожного
з
товариств-правонаступників.
Не підлягають конвертації акції товариства, що припиняється шляхом
поділу, викуплені цим товариством. Такі акції підлягають анулюванню в
порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та
фондового
ринку.
5. Товариство-правонаступник несе субсидіарну відповідальність за
зобов'язаннями акціонерного товариства, діяльність якого припиняється
шляхом поділу, що виникли до поділу та перейшли до іншого
акціонерного
товариства-правонаступника.
Якщо
акціонерних
товариств-правонаступників, які несуть субсидіарну відповідальність, два
чи більше, вони несуть таку відповідальність солідарно.
6. Процедура поділу акціонерних товариств здійснюється аналогічно
порядку, визначеному частиною шостою статті 83 цього Закону.

членів виконавчого органу товариства,
яке ділиться, по відношенню до
акціонерів
цього
товариства,
за
неналежне виконання (невиконання)
ними своїх обов'язків під час підготовки
та проведення поділу, а також положення
щодо підстав недійсності поділу.

Стаття 86. Виділ акціонерного товариства
1. Виділом акціонерного товариства визнається створення Директива 82/891/ЄЕС
одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з
розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків акціонерного
товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення такого
акціонерного
товариства.
З акціонерного товариства може виділитися лише акціонерне
товариство.
2. Наглядова рада акціонерного товариства, з якого здійснюється
виділ, виносить на затвердження загальних зборів акціонерів питання
про виділ, порядок і умови виділу, створення нового товариства
(товариств), конвертацію частини акцій товариства, з якого здійснюється
виділ, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного
товариства серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ,
та/або придбання акцій створюваного товариства самим товариством, з
якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу та/або
придбання), затвердження розподільного балансу.
3. Загальні збори акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ,
ухвалюють рішення про виділ, порядок і умови виділу, створення нового
товариства (товариств), конвертацію частини акцій товариства, з якого
здійснюється виділ, в акції створюваного товариства (розподіл акцій
створюваного товариства серед акціонерів товариства, з якого
здійснюється виділ, та/або придбання акцій створюваного товариства
товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації
(розподілу та/або придбання), затвердження розподільного балансу.
Загальні збори акціонерів кожного створюваного акціонерного
товариства ухвалюють рішення про затвердження статуту і утворення
органів товариства.
4. Розміщення акцій товариства, що виділилося, здійснюється із
збереженням співвідношення, що було між акціонерами в статутному
капіталі
товариства,
з
якого
здійснено
виділ.

Акції товариства, з якого здійснюється виділ, викуплені товариством,
не можуть передаватися до складу активів товариства-правонаступника та
не підлягають конвертації. Такі акції підлягають анулюванню в порядку,
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку.
5. Акціонерне товариство, з якого здійснюється виділ, несе
субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які перейшли до
товариства, що виділилося, згідно з розподільним балансом. Товариство,
що виділилося, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які
виникли у товариства, з якого здійснюється виділ, перед виділом, але не
перейшли до товариства, що виділилося. Якщо товариств, що
виділилися, два чи більше, вони солідарно несуть субсидіарну
відповідальність за зобов'язаннями разом з товариством, з якого
здійснено
виділ.
6. Процедура виділу акціонерних товариств здійснюється аналогічно
порядку, визначеному частиною шостою статті 83 цього Закону.
Стаття 87. Перетворення акціонерного товариства
1. Перетворенням акціонерного товариства визнається зміна н/з
організаційно-правової форми акціонерного товариства з його
припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків
підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним
актом.
Акціонерне товариство може перетворитися лише на інше
господарське
товариство
або
виробничий
кооператив.
2. Наглядова рада акціонерного товариства, що перетворюється,
виносить на затвердження загальних зборів акціонерного товариства
питання про перетворення товариства, про порядок і умови здійснення
перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї)
підприємницького
товариства-правонаступника.
3. Загальні збори акціонерів товариства, що перетворюється,
ухвалюють рішення про перетворення товариства, про порядок і умови
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здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки
(паї)
підприємницького
товариства-правонаступника.
Учасники створюваного при перетворенні нового підприємницького
товариства ухвалюють на своєму спільному засіданні рішення про
затвердження установчих документів такої юридичної особи і обрання
(призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства.
4. Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості
акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного
товариства,
що
перетворилося.
Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені
цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення
товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані
відповідно до цього Закону. Такі акції підлягають анулюванню в
порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
Стаття 88. Ліквідація акціонерного товариства
1. Добровільна ліквідація акціонерного товариства здійснюється н/з
за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням
строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з
якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним
кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням
особливостей, встановлених цим Законом. Інші підстави та порядок
ліквідації
товариства
визначаються
законодавством.
2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію акціонерне
товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно
розподіляється між акціонерами відповідно до статті 89 цього Закону.
3. Рішення про ліквідацію акціонерного товариства, обрання
ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку
розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення
вимог кредиторів, вирішують загальні збори акціонерного товариства,
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якщо

інше

не

передбачено

законом.

4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження наглядової ради та виконавчого органу акціонерного
товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією,
підлягає
затвердженню
загальними
зборами.
5. Ліквідація акціонерного товариства вважається завершеною, а
товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного
державного реєстру запису про проведення державної реєстрації
припинення товариства в результаті його ліквідації.
Стаття 89. Розподіл майна акціонерного товариства, що ліквідується,
між кредиторами та акціонерами
1. У разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства вимоги н/з
його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:
у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди,
заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та
вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими
відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його
інтелектуальної, творчої діяльності;
у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за
привілейованими акціями;
у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають
викупу відповідно до статті 68 цього Закону;
у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу
відповідно до статті 68 цього Закону;
у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками
простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.
2. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення
вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.
У разі розміщення товариством кількох класів привілейованих акцій
черговість розподілу майна між акціонерами - власниками кожного класу
привілейованих
акцій
визначається
статутом
товариства.
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У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу
між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно
розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних
їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Законодавство України

Вiдповідне законодавство ЄС

Коментарі/доповнення / пропозиції

Рішення НКЦПФР № 822 від 14.05.2013 р.
Про затвердження Порядку збільшення
статутного
капіталу
публічного
або
акціонерного товариства

(зменшення)
приватного

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне н/з
регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 28, 32, 33
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», частини
четвертої статті 14, частини першої статті 15, частини першої
статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства», з метою
встановлення порядку збільшення (зменшення) статутного
капіталу акціонерного товариства Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

Нічого додати

1. Затвердити Порядок збільшення (зменшення) статутного н/з
капіталу публічного або приватного акціонерного товариства, що
додається.

Нічого додати

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної н/з
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 серпня 2011
року № 1181«Про затвердження Порядку збільшення
(зменшення) статутного капіталу публічного або приватного
акціонерного товариства», зареєстроване в Міністерстві юстиції
України 16 листопада 2011 року за № 1308/20046.

Нічого додати

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних н/з
фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Нічого додати

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та н/з
внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування
цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

Нічого додати

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена н/з
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку А.

Нічого додати

Амеліна.
ПОРЯДОК
збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або
приватного акціонерного товариства
I. Загальні положення
1. Дія цього Порядку поширюється на публічні та приватні
акціонерні товариства (крім інститутів спільного інвестування),
які здійснюють збільшення або зменшення статутного капіталу.
Дія цього Порядку не поширюється на випадки збільшення
статутного капіталу акціонерного товариства, яке здійснюється у
зв’язку з переведенням зобов’язань товариства в акції, зміни
розміру статутного капіталу акціонерного товариства під час
приєднання або виділу.

2012/30/ЄС
Стаття 29
4. Це Стаття застосовується до всіх цінних
паперів, які конвертються в акці, або які
інкорпорують право підписки на акції, і не
застосовується ні при конвертації таких цінних
паперів, ні при здійсненні права на підписку..

2. Реєстрація випуску акцій, реєстрація проспекту емісії акцій, н/з
реєстрація змін до проспекту емісії акцій, реєстрація звіту про
результати публічного розміщення акцій, реєстрація звіту про
результати приватного розміщення акцій або відмова у
відповідній реєстрації здійснюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) відповідно до
нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок
реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу
акціонерного товариства.
3. Акціонерне товариство має право збільшувати статутний 2012/30/ЄС
капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх Стаття 29
1. Рішення про будь-яке збільшення капіталу має
попередніх випусків акцій.
ухвалюватися загальними зборами. Це рішення,
Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі як і саме збільшення підписного капіталу мають
наявності викуплених товариством акцій не допускається.
бути оприлюднені у порядку, передбаченому
кожної
держави-члена,
Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення про законодавством
відповідно
до
статті
3
Директиви
2009/101/ЄС.
збільшення статутного капіталу до реєстрації звітів про
результати розміщення всіх попередніх випусків акцій та/або у
разі наявності викуплених товариством акцій.

4. Розмір статутного капіталу після його збільшення (зменшення) 2012/30/ЄС

Нічого додати

має відповідати вимогам частини першої статті 14 Закону Стаття 29
України «Про акціонерні товариства».
2. Незважаючи на це, статут чи установчий
документ, або загальні збори, рішення яких має
бути оприлюднене відповідно до правил,
зазначених у пункті 1, можуть дозволити
збільшення
підписного
капіталу
до
максимальної суми, яку вони встановлять,
враховуючи максимальну суму, передбачену
законом. Якщо таке передбачено, рішення про
збільшення підписного капіталу в межах
визначеної
суми
може
ухвалювати
уповноважений на це орган товариства.
Повноваження такого органу ухвалювати
рішення з цього питання можуть надаватися
максимум до п‘яти років та можуть бути
Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства нижче поновлені один чи більше разів за рішенням
встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію загальних зборів, кожний раз не більше, ніж на
акціонерного товариства.
п‘ять років.
Стаття 38
Підписний капітал не може бути зменшений до
суми, меншої, ніж мінімальний розмір капіталу,
встановлений статтею 6. Однак, держави-члени
можуть дозволити таке зменшення, якщо вони
також передбачать, що рішення про зменшення
розміру підписного капіталу може вступити у
дію лише тоді, коли підписний капітал буде
збільшено принаймні до
встановленого
мінімального розміру.
5. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про н/з
збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення
акцій у випадках, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж
розмір його статутного капіталу.
При цьому враховується розмір власного капіталу на останню
звітну дату, що передує даті прийняття рішення про збільшення
статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій.

6. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково 2012/30/ЄС
розміщуються акціонерним товариством (далі - переважне Стаття 31

Нічого додати

право), діє лише в процесі приватного розміщення акцій.

1. Як тільки капітал збільшується шляхом
грошових
внесків,
акції
мають
бути
Переважним правом акціонера - власника простих акцій є право запропоновані акціонерам з дотриманням
акціонера придбавати розміщувані товариством прості акції переважного права купівлі акцій пропорційно до
пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній частки капіталу, представленої їхніми акціями.
кількості простих акцій.
Переважним правом акціонера - власника привілейованих акцій є
право акціонера придбавати розміщувані товариством
привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого
класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання
дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, пропорційно
частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у
загальній кількості привілейованих акцій цього класу.

2. Законодавством держави-члена:
(а) може не застосовуватись зазначений вище
пункт 1 до акцій, якими надається обмежене
право участі у розподілі прибутку у розумінні
статті 17 та/або активів товариства у випадку
проведення процедури ліквідації; або
(b) може бути дозволено, що, коли підписний
капітал товариства, який складається з декількох
класів акцій, якими надаються різні права
голосування або участі у розподілі прибутку в
значенні статті 17 або активів за процедури
ліквідації, збільшується шляхом випуску нових
акцій тільки одного класу, то реалізація
переважного права акціонерів інших класів
відбувається лише після того, як це право було
реалізоване акціонерами того класу нових акцій,
який
випускається.
3. Будь-яка пропозиція підписки на підставі
надання переважного права купівлі акцій, та
строк, протягом якого таке право має бути
використане, мають бути оприлюднені в
спеціально створеній національній газеті,
відповідно до вимог Директиви 2009/101/ЄС.
Однак, закони держав-членів можуть не
передбачати такого оприлюднення, якщо усі
акції товариства є іменні. В такому випадку, усі
акціонери
товариства
мають
бути
поінформовані в письмовій формі. Переважне
право купівлі акцій може бути реалізоване
протягом періоду, що не може становити менше
14 днів з дати оприлюднення пропозиції, або з
дати відправлення повідомлення акціонерам.

4. Переважне право купівлі акцій не може бути
обмежене або скасоване статутом або іншим
установчим документом. Проте, це право може
бути зроблено за рішенням загальних зборів. Від
виконавчого органу чи органу управління має
вимагатись представити на таких зборах
письмовий звіт, що містить пояснення причин
обмеження чи скасування переважного права на
купівлю акцій, та обґрунтування запропонованої
ціни випуску. Загальні збори мають діяти
відповідно до норм щодо кворуму та більшості,
визначених у статті 40. Рішення загальних зборів
підлягає
оприлюдненню
відповідно
до
положень кожної держави-члена, з дотриманням
вимог статті 3 Директиви 2009/101/EC.
5. Законодавством держави-члена може бути
передбачено, що статутом, іншим установчим
документом чи загальними зборами, які діють
відповідно до правил про кворум, більшість та
оприлюднення, що зазначені у пункті 4, може
бути надано повноваження на обмеження та
скасування переважного права на купівлю акцій
органу
управління
товариства,
який
уповноважений ухвалювати рішення про
збільшення підписного капіталу в межах
дозволеного
до
випуску
капіталу.
Це
повноваження не може бути надане на довший
строк, ніж повноваження, зазначене в статті
29(2).
6. Пункти 1 – 5 застосовуються до випуску всіх
цінних паперів, які можуть бути конвертовані в
акції, або які надають право підписки на акції.
Пункти 1 – 5 не застосовуються до операцій з
конвертації таких цінних паперів або здійснення
права на підписку.
7. Переважне право на купівлю акцій не
виключається для потреб пунктів 4 та 5 якщо,
відповідно до рішення про збільшення
підписного капіталу, акції випускають банки та

інші фінансові установи, з огляду на
пропозицію їх акціонерам товариства відповідно
до пунктів 1 та 3.
7. У випадку збільшення або зменшення статутного капіталу н/з
акціонерного товариства, щодо якого судом порушено
провадження у справі про банкрутство, етапи, за якими
здійснюється збільшення або зменшення статутного капіталу,
може бути змінено з урахуванням вимогЗакону України «Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом».

Нічого додати

8. У разі призначення Національним банком України тимчасової н/з
адміністрації банку етапи, за якими здійснюється збільшення або
зменшення статутного капіталу, може бути змінено з урахуванням
вимог банківського законодавства.

Нічого додати

9. Акціонерне товариство здійснює розміщення кожної акції за 2012/30/ЄС
ціною, не нижчою за її ринкову вартість, і не має права Стаття 8
розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
1. Акції не можуть бути випущені за ціною,
нижчою за їхню номінальну вартість, або за
відсутності
номінальної
вартості,
нижче
облікової вартості.
Чи означає це, що у випадку незгоди зі
2. Однак, держави-члени можуть дозволяти тим зміною статутного капіталу, особа більш
особам, які здійснюють розміщення акцій в не має права бути акціонером компанії?
межах своєї професійної діяльності, сплачувати
вартість меншу, ніж загальна вартість акцій, на
Акціонерне товариство здійснює обов’язковий викуп у акціонера
які вони підписуються під час таких операцій.
належних йому голосуючих акцій, якщо цей акціонер
зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти
прийняття загальними зборами рішення про зміну розміру
статутного капіталу. У такому разі викуп акцій здійснюється в
порядку та у строк, що передбачені Законом України «Про
акціонерні товариства», за ціною викупу, що дорівнює ринковій
вартості акцій, якщо вища ціна викупу не затверджена рішенням
загальних зборів акціонерів або наглядової ради (у разі коли
наглядова рада відповідно до статуту наділена повноваженнями
стосовно затвердження ціни викупу).
10. Ринкова вартість майна (крім емісійних цінних паперів, які
перебувають в обігу на фондових біржах), у тому числі майнових
прав, внесених як оплата вартості акцій, визначається на засадах
незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про

2012/30/ЄС
Стаття 10
1. Звіт про проведення оплати акцій іншим
шляхом, ніж у грошовій формі, має бути

оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
Ринкова вартість емісійних цінних паперів, що перебувають в
обігу на фондових біржах і внесені як оплата вартості акцій,
оцінюється за біржовим курсом на останній робочий день, що
передує дню здійснення оплати, а якщо емісійні цінні папери
перебувають в обігу більш як на одній фондовій біржі, їх ринкова
вартість оцінюється за найменшим із біржових курсів,
визначених та оприлюднених на кожній з фондових бірж на
останній робочий день, що передує дню здійснення оплати.
Передача прав за об’єктами права інтелектуальної власності, які є
об’єктами технології та вносяться в рахунок оплати акцій
товариства, здійснюється відповідно до Закону України «Про
державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».

складений до моменту реєстрації товариства або
отримання дозволу на здійснення діяльності
одним або більше незалежними експертами,
призначеними
або
затвердженими
адміністративним чи судовим органом. Такі
експерти можуть бути як фізичними, так і
юридичними особами або товариствами чи
фірмами відповідно до законодавства кожної
держави-члена.
2. Звіт експертів обов‘язково має містити опис
кожного з активів, за рахунок яких проводиться
оплата акцій, а також опис використовуваних
методів оцінки, та зазначати, чи відповідає
вартість, яка визначена із застосуванням таких
методів оцінки, кількості та номінальній вартості
випущених акцій, або за відсутності номінальної
вартості, обліковій вартості, і коли необхідно,
емісійному доходу випущених акцій.

11. Документи (їх копії), які подаються відповідно до цього н/з
Порядку та мають бути засвідчені печаткою (печатками),
потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної(их)
печатки (печаток).

Нічого додати

ІІ. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства
1. Джерела та шляхи збільшення статутного капіталу
акціонерного товариства
1. Акціонерне товариство може здійснити збільшення статутного 2012/30/ЄС
Стаття 29
капіталу виключно за рішенням загальних зборів акціонерів.
1. Рішення про будь-яке збільшення капіталу має
ухвалюватися загальними зборами. Це рішення,
як і саме збільшення підписного капіталу мають
бути оприлюднені у порядку, передбаченому
законодавством
кожної
держави-члена,
відповідно до статті 3 Директиви 2009/101/ЄС.
2. Джерелами збільшення статутного капіталу акціонерного 2012/30/ЄС
Стаття 31
товариства є:
1. Якщо під

час

проведення

збільшення

1) додаткові внески;

підписного капіталу акції були випущені за
оплату іншим шляхом, ніж у грошовій формі,
2) додатковий капітал або його частина (крім банків і така оплата має бути проведена повністю
небанківських фінансових установ);
протягом п’яти років з моменту ухвалення
рішення про збільшення підписного капіталу.
3) прибуток або його частина.
2. Стосовно оплати, зазначеної в пункті 1, до
3. Шляхами збільшення статутного капіталу акціонерного безпосереднього
проведення
збільшення
товариства є:
капіталу має складатися звіт одним чи більше
експертами, незалежними по відношенню до
1) підвищення номінальної вартості акцій;
товариства, яких призначають або затверджують
адміністративний чи судовий орган. Зазначені
2) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
експерти можуть бути як фізичними так і
юридичними
особами,
товариствами,
підприємствами відповідно до законодавства
кожної держави-члена.
Стаття 10(2) і (3) та Статті 11 і 12 мають
застосування.
3. Держави-члени можуть вирішити не
застосовувати пункт 2, якщо збільшення
підписного капіталу здійснюється з метою
реалізації операції злиття або публічного
поглинання через придбання чи обмін акцій для
проведення виплат акціонерам товариства, яке
припиняє діяльність або є об’єктом поглинання.
Проте, у разі злиття або поділу, держави-члени
повинні застосовувати пункт 1 тільки, якщо
складається звіт одного чи більше незалежних
експертів щодо проекту договору злиття чи
поділу .
Якщо держави-члени вирішать застосовувати
пункт 2 у разі злиття або поділу, вони можуть
передбачити, що звіт у рамках цієї Статті і звіт
одного або декількох незалежних експертів
щодо договору злиття або поділу може
складатися одним і тим же експертом або
експертами.
4. Держави-члени можуть вирішити не
застосовувати пункт 2 у випадку, якщо всі акції,
випущені під час збільшення підписного
капіталу, були випущені для оплати іншим
шляхом, ніж у грошовій формі, для одного чи

більше товариств за умови, що усі акціонери
товариства, яке отримує таку оплату, вирішили
не вимагати звіту експертів, та якщо дотримані
усі вимоги статті 10 (4) (b) - (f).
4. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства із н/з
залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення
додаткових акцій.

Нічого додати

5. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства за н/з
рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу
(його частини) та/або спрямування до статутного капіталу
прибутку (його частини) здійснюється шляхом підвищення
номінальної вартості акцій.

Нічого додати

2012/30/ЄС
Стаття 30
Акції, випущені за оплату під час збільшення
підписного капіталу, мають бути сплачені у
розмірі, що становить не менше 25 % від їхньої
номінальної вартості або, за відсутності
Обмеження щодо форм оплати акцій установлюються законом і номінальної вартості, від їхньої облікової
статутом акціонерного товариства.
вартості. Якщо для емісії передбачено
отримання емісійного доходу, він має бути
сплачений в повному обсязі.
6. У разі розміщення акцій їх оплата здійснюється грошовими
коштами або за згодою між товариством та інвестором майновими правами, немайновими правами, що мають грошову
вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних
паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

7. Збільшення статутного капіталу товариства за рахунок н/з
спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини)
можливе за умови затвердження загальними зборами акціонерів
розподілу прибутку, який (частина якого) спрямовується на
збільшення статутного капіталу.

Нічого додати

8. Акціонерне товариство при збільшенні статутного капіталу не н/з
має права:

Нічого додати

поєднувати шляхи збільшення статутного капіталу, визначені у
пункті 3 цієї глави;
поєднувати додаткові внески з іншими джерелами збільшення

статутного капіталу, визначеними у пункті 2 цієї глави.

2. Порядок збільшення статутного капіталу акціонерного
товариства за рахунок додаткових внесків
1. При збільшенні статутного капіталу публічного акціонерного н/з
товариства за рахунок додаткових внесків акції, які передбачені до
розміщення, можуть розповсюджуватися шляхом публічного або
приватного розміщення.

Нічого додати

Публічне розміщення акцій публічного акціонерного товариства
здійснюється шляхом їх пропозиції заздалегідь не визначеній
кількості осіб на підставі опублікування в офіційному
друкованому виданні Комісії проспекту емісії акцій.
Приватне розміщення акцій публічного акціонерного товариства
здійснюється шляхом їх безпосередньої пропозиції акціонерам
такого товариства та заздалегідь визначеному колу осіб, кількість
яких не перевищує 100.

2. При збільшенні статутного капіталу приватного акціонерного н/з
товариства за рахунок додаткових внесків акції, які передбачені до
розміщення, розповсюджуються виключно шляхом приватного
розміщення.
У разі прийняття загальними зборами приватного акціонерного
товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій
до статуту товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі
про зміну типу товариства - з приватного на публічне.
Приватне розміщення акцій приватного акціонерного товариства
здійснюється шляхом їх безпосередньої пропозиції акціонерам
такого товариства та заздалегідь визначеному колу осіб, кількість
яких не перевищує 100.
Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства
за наслідками приватного розміщення акцій не може
перевищувати 100 акціонерів.

Нічого додати

3. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства н/з
шляхом публічного розміщення додаткових акцій існуючої
номінальної вартості здійснюється за такими етапами:
1) затвердження ринкової вартості акцій наглядовою радою або
загальними зборами акціонерів товариства, якщо утворення
наглядової ради не передбачено статутом акціонерного
товариства.
Визначення ринкової вартості акцій здійснюється відповідно до
законодавства станом на день, що передує дню опублікування в
установленому законодавством порядку повідомлення про
проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено
питання про збільшення статутного капіталу акціонерного
товариства шляхом публічного розміщення додаткових акцій
існуючої номінальної вартості. У випадках, коли акціонерне
товариство відповідно до законодавства не зобов’язане
опублікувати повідомлення про проведення загальних зборів і не
здійснює таку публікацію, визначення ринкової вартості акцій
здійснюється станом на день, що передує першому дню
надсилання акціонерам письмового повідомлення про
проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено
питання про збільшення статутного капіталу акціонерного
товариства;
2) прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень
про:
збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом
публічного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної
вартості за рахунок додаткових внесків;
публічне розміщення акцій;
визначення за потреби уповноваженого органу емітента
(виконавчого органу, наглядової ради), якщо це не визначено
статутом, якому надаються повноваження щодо:
залучення до розміщення андеррайтера;
зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими
власниками у процесі публічного розміщення акцій;
зміни мінімальної ціни розміщення акцій;
внесення змін до проспекту емісії акцій;
прийняття рішення про дострокове закінчення укладення
договорів з першими власниками у процесі публічного
розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій
укладено договори з першими власниками та акції повністю
оплачено);
затвердження результатів укладення договорів з першими
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власниками у процесі публічного розміщення акцій;
затвердження результатів публічного розміщення акцій;
затвердження звіту про результати публічного розміщення акцій;
прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання
емісії недійсною, або у разі незатвердження у встановлені
законодавством строки результатів укладення договорів з
першими власниками у процесі публічного розміщення акцій
органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у
разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
Загальні збори акціонерів можуть визначити уповноважених осіб
емітента, яким надаються повноваження:
проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з
першими власниками у процесі публічного розміщення акцій;
проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у
акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу
акціонерним товариством належних їм акцій;
3) складення переліку акціонерів, які мають право вимагати
здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій;
4) повідомлення акціонерів згідно з переліком, складеним
відповідно до підпункту 3 цього пункту, про право вимоги
обов’язкового викупу акцій не пізніше 10 робочих днів з дати
проведення загальних зборів акціонерів;
5) здійснення обов’язкового викупу акціонерним товариством у
акціонерів належних їм акцій у порядку та у строк, що
передбаченіЗаконом України «Про акціонерні товариства»;
6) подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію
випуску акцій та проспекту їх емісії до центрального апарату
Комісії або її територіальних органів відповідно до делегованих
повноважень;
7) реєстрація Комісією випуску акцій, проспекту емісії акцій та
видача товариству тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску
акцій разом із зареєстрованим проспектом емісії акцій;
8) внесення за потреби уповноваженим органом емітента змін до
проспекту емісії акцій;
9) подання до центрального апарату Комісії або її територіальних
органів відповідно до делегованих повноважень заяви та всіх
необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії
акцій (у разі прийняття уповноваженим органом товариства
рішення про внесення таких змін);
10) реєстрація Комісією змін до проспекту емісії акцій (у разі
прийняття уповноваженим органом товариства рішення про

внесення таких змін);
11) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера;
12) укладання з депозитарієм договору про обслуговування емісії
у разі відсутності діючого договору;
13) оформлення та депонування тимчасового глобального
сертифіката;
14) розкриття емітентом інформації, що міститься в
зареєстрованому проспекті емісії акцій та змінах до проспекту
емісії акцій (у разі внесення таких змін), у повному обсязі не менш
як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими
власниками у процесі публічного розміщення акцій визначеної
проспектом емісії у спосіб, передбачений статтею 30 Закону
України «Про цінні папери та фондовий ринок». При цьому
оприлюднення проспекту емісії акцій може здійснюватися одразу
після його реєстрації, оприлюднення змін до проспекту емісії
акцій може здійснюватися одразу після їх реєстрації;
15) укладення договорів з першими власниками у процесі
публічного розміщення акцій.
Протягом установленого в проспекті емісії (змінах до проспекту
емісії) строку першим власником надається заява про придбання
акцій, укладається договір купівлі-продажу акцій відповідно до
умов публічного розміщення. Перший власник здійснює повну
оплату акцій відповідно до умов розміщення, але не пізніше
моменту затвердження уповноваженим органом емітента
результатів публічного розміщення акцій;
16) затвердження наглядовою радою або загальними зборами
акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено
статутом акціонерного товариства, ринкової вартості майна,
немайнових прав, що мають грошову вартість, визначеної
відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», у
випадку, якщо акції оплачувались майном, немайновими
правами, що мають грошову вартість;
17) затвердження результатів укладення договорів з першими
власниками у процесі публічного розміщення акцій
уповноваженим органом акціонерного товариства;
18) затвердження результатів публічного розміщення акцій
уповноваженим органом акціонерного товариства;
19) затвердження звіту про результати публічного розміщення
акцій уповноваженим органом акціонерного товариства;
20) внесення загальними зборами акціонерів змін до статуту,
пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного
товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій;

21) реєстрація змін до статуту товариства, пов’язаних зі
збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, в
органах державної реєстрації;
22) подання до центрального апарату Комісії або її
територіальних органів відповідно до делегованих повноважень
заяви та всіх необхідних документів для реєстрації звіту про
результати публічного розміщення акцій;
23) реєстрація Комісією звіту про результати публічного
розміщення акцій;
24) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та
зареєстрованого звіту про результати публічного розміщення
акцій;
25) переоформлення глобального сертифіката, що раніше був
оформлений та депонований до депозитарію, з урахуванням
розміщених акцій, випуск яких був оформлений тимчасовим
глобальним сертифікатом;
26) розкриття емітентом інформації, що міститься у звіті про
результати публічного розміщення акцій, шляхом опублікування
звіту в офіційному друкованому виданні Комісії не пізніше 15
робочих днів після реєстрації цього звіту Комісією.
4. Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного н/з
товариства або приватного акціонерного товариства шляхом
приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної
вартості здійснюється за такими етапами:
1) затвердження ринкової вартості акцій наглядовою радою або
загальними зборами акціонерів товариства, якщо утворення
наглядової ради не передбачено статутом акціонерного
товариства.
Визначення ринкової вартості акцій здійснюється відповідно до
законодавства станом на день, що передує дню опублікування в
установленому законодавством порядку повідомлення про
проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено
питання про збільшення статутного капіталу акціонерного
товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій
існуючої номінальної вартості. У випадках, коли акціонерне
товариство відповідно до законодавства не зобов’язане
опублікувати повідомлення про проведення загальних зборів і не
здійснює таку публікацію, визначення ринкової вартості акцій
здійснюється станом на день, що передує першому дню
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надсилання акціонерам письмового повідомлення про
проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено
питання про збільшення статутного капіталу акціонерного
товариства;
2) прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень
про:
збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом
приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної
вартості за рахунок додаткових внесків;
приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є
учасниками такого розміщення).
Для приватного акціонерного товариства кількість осіб (крім
акціонерів), які є учасниками приватного розміщення, не може
перевищувати різницю між встановленою Законом України «Про
цінні папери та фондовий ринок» максимальною кількістю осіб,
серед яких може здійснюватися приватне розміщення акцій, та
кількістю акціонерів такого товариства на дату прийняття
рішення про приватне розміщення акцій.
Для публічного акціонерного товариства загальна кількість осіб,
що беруть участь у приватному розміщенні, не може
перевищувати 100 осіб, крім акціонерів товариства;
визначення за потреби уповноваженого органу емітента
(виконавчого органу, наглядової ради), якщо це не визначено
статутом, якому надаються повноваження щодо:
залучення до розміщення андеррайтера;
внесення змін до проспекту емісії акцій;
прийняття рішення про дострокове закінчення укладення
договорів з першими власниками у процесі приватного
розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій
укладено договори з першими власниками та акції повністю
оплачено);
затвердження результатів укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій;
затвердження результатів приватного розміщення акцій;

затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі
незатвердження у встановлені законодавством строки результатів
укладення договорів з першими власниками у процесі
приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим
приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про
відмову від розміщення акцій;
письмового повідомлення кожного акціонера, який має
переважне право на придбання розміщуваних акціонерним
товариством акцій, про можливість реалізації такого права та
опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому
органі.
Загальні збори акціонерів можуть визначити уповноважених осіб
емітента, яким надаються повноваження:
проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого
переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято
рішення про розміщення;
проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у
акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу
акціонерним товариством належних їм акцій;
3) складення переліку акціонерів, які мають право вимагати
здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій;
4) повідомлення акціонерів згідно з переліком, складеним
відповідно до підпункту 3 цього пункту, про право вимоги
обов’язкового викупу акцій не пізніше 10 робочих днів з дати
проведення загальних зборів акціонерів;
5) здійснення обов’язкового викупу акціонерним товариством у
акціонерів належних їм акцій у порядку та строк, що
передбаченіЗаконом України «Про акціонерні товариства»;
6) письмове повідомлення про порядок реалізації переважного
права кожного акціонера, який має таке право, не пізніше ніж за

30 днів до початку розміщення акцій;
7) публікація в офіційному друкованому органі повідомлення про
порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання
розміщуваних акціонерним товариством акцій не пізніше ніж за
30 днів до початку розміщення акцій;
8) подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію
випуску акцій та проспекту їх емісії до центрального апарату
Комісії або її територіальних органів відповідно до делегованих
повноважень;
9) реєстрація Комісією випуску акцій, проспекту емісії акцій та
видача товариству тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску
акцій разом із зареєстрованим проспектом емісії акцій;
10) внесення за потреби уповноваженим органом емітента змін
до проспекту емісії акцій;
11) подання до центрального апарату Комісії або її
територіальних органів відповідно до делегованих повноважень
заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до
проспекту емісії акцій (у разі прийняття уповноваженим органом
товариства рішення про внесення таких змін);
12) реєстрація Комісією змін до проспекту емісії акцій (у разі
прийняття уповноваженим органом товариства рішення про
внесення таких змін);
13) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера;
14) укладання з депозитарієм договору про обслуговування емісії
акцій у разі відсутності діючого договору;
15) оформлення та депонування тимчасового глобального
сертифіката;
16) надання емітентом копії зареєстрованого проспекту емісії
акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі
внесення таких змін) особам, які є учасниками розміщення згідно
з відповідним рішенням емітента, не менш як за 10 днів до дати
початку укладення договорів з першими власниками у процесі
приватного розміщення акцій, визначеної проспектом емісії;
17) реалізація переважного права акціонерів на придбання акцій,

щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
Переважне право, передбачене статтею 27 Закону України «Про
акціонерні товариства», реалізують особи, що є акціонерами на
дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
шляхом приватного розміщення акцій.
Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право,
подають акціонерному товариству в строк, передбачений у
рішенні про розміщення акцій, письмові заяви про придбання
акцій та перераховують кошти в сумі, яка дорівнює вартості
акцій, що ними придбаваються. Заява та перераховані кошти
приймаються товариством не пізніше дня, що передує дню
початку укладення договорів з першими власниками у процесі
приватного розміщення акцій.
Строк, протягом якого реалізується переважне право акціонерів
на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне
розміщення, не може бути менше 15 робочих днів;
18) видача акціонерним товариством на підставі отриманих від
акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі
вартості акцій, що ними придбаваються, письмових зобов’язань
про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з
дати отримання відповідних коштів товариством, але не пізніше
дня, що передує дню початку укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій;
19) укладення договорів з першими власниками у процесі
приватного розміщення акцій, яке здійснюється у два етапи.
1-й етап: протягом установленого в рішенні про розміщення
акцій та проспекті емісії акцій строку з акціонером укладається
договір купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонером була надана
заява про придбання та перераховані відповідні кошти,
відповідно до умов приватного розміщення акцій.
Тривалість першого етапу залежить від кількості акціонерів на
дату прийняття рішення про приватне розміщення акцій і в
акціонерних товариствах з кількістю акціонерів не більше 100
осіб не може бути менше 5 робочих днів, з кількістю більше 100
осіб - 15 робочих днів.
2-й етап: після завершення першого етапу здійснюється
укладення договорів з першими власниками у процесі

приватного розміщення акцій, щодо яких не укладено договори
на першому етапі, серед осіб, які відповідно до рішення про
розміщення акцій є учасниками такого розміщення.
Протягом установленого в рішенні про розміщення акцій та
проспекті емісії акцій строку учасниками такого розміщення
подається заява, укладається договір купівлі-продажу акцій. Повна
оплата акцій здійснюється відповідно до умов розміщення, але не
пізніше дня, що передує дню затвердження уповноваженим
органом результатів приватного розміщення акцій;
20) затвердження наглядовою радою або загальними зборами
акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено
статутом акціонерного товариства, ринкової вартості майна,
немайнових прав, що мають грошову вартість, визначеної
відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», у
випадку, якщо акції оплачувались майном, немайновими
правами, що мають грошову вартість. У випадку, якщо наглядова
рада не затвердила ринкову вартість внесених в оплату за акції
майна, немайнових прав, що мають грошову вартість, така
ринкова
вартість
затверджується
загальними
зборами
акціонерного товариства;
21) затвердження результатів укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій
уповноваженим органом акціонерного товариства;
22) затвердження результатів приватного розміщення акцій
уповноваженим органом акціонерного товариства;
23) затвердження звіту про результати приватного розміщення
акцій уповноваженим органом акціонерного товариства;
24) внесення загальними зборами акціонерів змін до статуту,
пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного
товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій;
25) реєстрація змін до статуту товариства, пов’язаних зі
збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, в
органах державної реєстрації;
26) подання до центрального апарату Комісії або її
територіальних органів відповідно до делегованих повноважень
заяви та всіх необхідних документів для реєстрації звіту про

результати приватного розміщення акцій;
27) реєстрація Комісією звіту про результати приватного
розміщення акцій;
28) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та
зареєстрованого звіту про результати приватного розміщення
акцій;
29) переоформлення глобального сертифіката, що раніше був
оформлений і депонований до депозитарію, з урахуванням
розміщених акцій, випуск яких був оформлений тимчасовим
глобальним сертифікатом.

5. У разі прийняття Комісією рішення про визнання емісії акцій н/з
недійсною протягом етапів, передбачених підпунктами 15 - 20
пункту 3 цієї глави, акціонерне товариство:

Нічого додати

персонально повідомляє перших власників акцій про визнання
емісії акцій недійсною;
повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за
акції, емісія яких визнана недійсною, в порядку та строк,
визначені проспектом емісії, але не більше шести місяців з
моменту прийняття рішення про визнання емісії акцій
недійсною.

6. У разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій н/з
акціонерне товариство:
протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про відмову
від розміщення опубліковує інформацію про відмову від
розміщення акцій у тому самому офіційному друкованому
виданні Комісії, у якому були опубліковані проспект емісії акцій
та зміни до проспекту емісії акцій, якщо такі зміни вносилися (у
разі публічного розміщення), або персонально повідомляє осіб,
які відповідно до рішення про приватне розміщення акцій є
учасниками такого розміщення, про відмову від розміщення акцій
(у разі приватного розміщення);
зупиняє розміщення акцій (якщо відповідне рішення прийнято
до дати закінчення укладення договорів з першими власниками у
процесі розміщення акцій, визначеної проспектом емісії);

Нічого додати

повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за
акції, в порядку та строк, визначені в рішенні про розміщення
акцій, але не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття
рішення про відмову від розміщення;
подає до центрального апарату Комісії або її територіальних
органів відповідно до делегованих повноважень заяву та всі
необхідні документи для реєстрації звіту про результати
розміщення акцій та скасування реєстрації випуску акцій.
7. У разі незатвердження у встановлені Законом України «Про н/з
цінні папери та фондовий ринок» строки результатів укладення
договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій
органом акціонерного товариства, уповноваженим приймати
рішення про затвердження результатів укладення договорів з
першими власниками, акціонерне товариство:

Нічого додати

персонально повідомляє перших власників акцій протягом 5
робочих днів;
повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за
акції, в порядку та строк, визначені в рішенні про розміщення
акцій та у проспекті емісії акцій, але не більше шести місяців з
дати закінчення укладення договорів з першими власниками у
процесі розміщення акцій, визначеної проспектом емісії;
подає до центрального апарату Комісії або її територіальних
органів відповідно до делегованих повноважень заяву та всі
необхідні документи для реєстрації звіту про результати
розміщення акцій та скасування реєстрації випуску акцій.

3. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства
за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового
капіталу (його частини), прибутку (його частини)
1. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства за н/з
рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу
(його частини), прибутку (його частини) здійснюється виключно
шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Нічого додати

Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового капіталу
(його частини), прибутку (його частини) може здійснюватися з
поєднанням цих джерел.

2. Загальна сума додаткового капіталу (його частини) та/або н/з
прибутку (його частини), що направляється на збільшення
статутного капіталу, повинна забезпечувати ціле значення у
копійках номінальної вартості акції після завершення процедури
збільшення статутного капіталу з урахуванням вимоги щодо
мінімальної номінальної вартості акції.

Нічого додати

.3. Збільшення статутного капіталу акціонерного н/з
товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за
рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу
(його частини), прибутку (його частини) здійснюється за такими
етапами:

Нічого додати

1) затвердження ринкової вартості акцій наглядовою радою або
загальними зборами акціонерів товариства, якщо утворення
наглядової ради не передбачено статутом акціонерного
товариства.
Визначення ринкової вартості акцій здійснюється відповідно до
законодавства станом на день, що передує дню опублікування в
установленому законодавством порядку повідомлення про
проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено
питання про збільшення статутного капіталу акціонерного
товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій. У
випадках, коли акціонерне товариство відповідно до
законодавства не зобов’язане опублікувати повідомлення про
проведення загальних зборів і не здійснює таку публікацію,
визначення ринкової вартості акцій здійснюється станом на день,
що передує першому дню надсилання акціонерам письмового
повідомлення про проведення загальних зборів, до порядку
денного яких включено питання про збільшення статутного
капіталу акціонерного товариства;
2) прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень
про:
затвердження результатів діяльності товариства за рік, у якому
отримано прибуток, який є джерелом збільшення статутного

капіталу (якщо вони не були затверджені);
розподіл прибутку товариства та визначення частини прибутку,
що направляється на збільшення статутного капіталу;
збільшення статутного капіталу товариства шляхом підвищення
номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного
капіталу додаткового капіталу (його частини) та/або прибутку
(його частини);
випуск акцій нової номінальної вартості;
внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням
статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості
акцій.
Рішення, передбачені абзацами другим, третім цього підпункту,
приймаються у разі, якщо джерелом (одним із джерел)
збільшення статутного капіталу є прибуток;
3) складення переліку акціонерів, які мають право вимагати
здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій;
4) повідомлення акціонерів згідно з переліком, складеним
відповідно до підпункту 3 цього пункту, про право вимоги
обов’язкового викупу акцій не пізніше 10 робочих днів з дати
проведення загальних зборів акціонерів;
5) здійснення обов’язкового викупу акціонерним товариством у
акціонерів належних їм акцій у порядку та строк, що
передбаченіЗаконом України «Про акціонерні товариства»;
6) реєстрація змін до статуту товариства, пов’язаних зі
збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, в
органах державної реєстрації;
7) подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію
випуску акцій нової номінальної вартості до центрального
апарату Комісії або її територіальних органів відповідно до
делегованих повноважень;
8) реєстрація Комісією випуску акцій та видача товариству
свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
9) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера;
10) укладання з депозитарієм договору про обслуговування емісії

у разі відсутності діючого договору;
11) оформлення (переоформлення) та депонування глобального
сертифіката;
12) здійснення депозитарієм та зберігачами операцій у системі
депозитарного обліку щодо обслуговування процесу зміни
номінальної вартості акцій.

III. Зменшення
товариства

статутного

капіталу

акціонерного

1. Акціонерне товариство може здійснити зменшення статутного 2012/30/ЄС
Стаття 34
капіталу виключно за рішенням загальних зборів акціонерів.
Будь-яке зменшення підписного капіталу, за
винятком того, що відбувається за рішенням
суду, має проводитись з дотриманням
мінімальних вимог, а саме, за рішенням
загальних зборів, що діють на підставі правил
кворуму та більшості, визначених в статті 44, без
шкоди положенням статей 40 та 41. Таке
рішення підлягає оприлюдненню відповідно до
процедури, встановленої законодавством кожної
держави-члена, згідно статті 3 Директиви
2009/101/ЄС.
Повідомлення про скликання загальних зборів
має містити як мінімум мету зменшення капіталу
та спосіб, за яким буде проведена ця процедура.

2. Шляхами зменшення статутного капіталу акціонерного н/з
товариства є:
1) зменшення номінальної вартості акцій;
2) анулювання раніше викуплених товариством акцій та
зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом
товариства.

Нічого додати

3. Акціонерне товариство при зменшенні статутного капіталу не н/з
має права поєднувати шляхи зменшення статутного капіталу,
визначені в пункті 2 цього розділу.

Нічого додати

4. Акціонерне товариство має право приймати рішення про
зменшення статутного капіталу шляхом анулювання раніше
викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної
кількості в обсязі, який не перевищує кількості викуплених акцій,
наявних на балансі акціонерного товариства на момент прийнят
5. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства н/з
шляхом зменшення номінальної вартості акцій здійснюється за
такими етапами:
1) затвердження ринкової вартості акцій наглядовою радою або
загальними зборами акціонерів товариства, якщо утворення
наглядової ради не передбачено статутом акціонерного
товариства.
Визначення ринкової вартості акцій здійснюється відповідно до
законодавства станом на день, що передує дню опублікування в
установленому законодавством порядку повідомлення про
проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено
питання про зменшення статутного капіталу акціонерного
товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій. У
випадках, коли акціонерне товариство відповідно до
законодавства не зобов’язане опублікувати повідомлення про
проведення загальних зборів і не здійснює таку публікацію,
визначення ринкової вартості акцій здійснюється станом на день,
що передує першому дню надсилання акціонерам письмового
повідомлення про проведення загальних зборів, до порядку
денного яких включено питання про зменшення статутного
капіталу акціонерного товариства;
2) прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень
про:
зменшення статутного капіталу товариства шляхом зменшення
номінальної вартості акцій;
випуск акцій нової номінальної вартості;
внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі зменшенням

Нічого додати

статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості
акцій;
3) складення переліку акціонерів, які мають право вимагати
здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій;
4) повідомлення акціонерів згідно з переліком, складеним
відповідно до підпункту 3 цього пункту, про право вимоги
обов’язкового викупу акцій не пізніше 10 робочих днів з дати
проведення загальних зборів акціонерів;
5) повідомлення кредиторів, вимоги яких до акціонерного
товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про
прийняття рішення про зменшення статутного капіталу в
порядку, передбаченому статтею 16 Закону України «Про
акціонерні товариства»;
6) здійснення обов’язкового викупу акціонерним товариством у
акціонерів належних їм акцій у порядку та строк, що
передбаченіЗаконом України «Про акціонерні товариства»;
7) реєстрація змін до статуту товариства, пов’язаних зі
зменшенням статутного капіталу акціонерного товариства, в
органах державної реєстрації;
8) подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію
випуску акцій до центрального апарату Комісії або її
територіальних органів відповідно до делегованих повноважень;
9) реєстрація Комісією випуску акцій та видача товариству
свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
10) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера;
11) укладання з депозитарієм договору про обслуговування емісії
у разі відсутності діючого договору;
12) оформлення (переоформлення) та депонування глобального
сертифіката;
13) здійснення депозитарієм та зберігачами операцій у системі
депозитарного обліку щодо обслуговування процесу зміни
номінальної вартості акцій.

6. Номінальна вартість акції після завершення процедури н/з

Нічого додати

зменшення статутного капіталу повинна мати ціле значення з
урахуванням вимоги щодо мінімальної номінальної вартості акції.
7. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства н/з
шляхом анулювання раніше викуплених акцій та зменшення їх
загальної кількості здійснюється за такими етапами:
1) затвердження ринкової вартості акцій наглядовою радою або
загальними зборами акціонерів товариства, якщо утворення
наглядової ради не передбачено статутом акціонерного
товариства.
Визначення ринкової вартості акцій здійснюється відповідно до
законодавства станом на день, що передує дню опублікування в
установленому законодавством порядку повідомлення про
проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено
питання про зменшення статутного капіталу акціонерного
товариства шляхом анулювання раніше викуплених акцій та
зменшення їх загальної кількості. У випадках, коли акціонерне
товариство відповідно до законодавства не зобов’язане
опублікувати повідомлення про проведення загальних зборів і не
здійснює таку публікацію, визначення ринкової вартості акцій
здійснюється станом на день, що передує першому дню
надсилання акціонерам письмового повідомлення про
проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено
питання про зменшення статутного капіталу акціонерного
товариства;
2) прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішень
про:
анулювання викуплених акцій;
зменшення статутного капіталу товариства на обсяг сумарної
номінальної вартості акцій, що анулюються;
внесення змін до статуту, пов’язаних зі зменшенням статутного
капіталу товариства;
3) складення переліку акціонерів, які мають право вимагати
здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій;
4) повідомлення акціонерів згідно з переліком, складеним
відповідно до підпункту 3 цього пункту, про право вимоги
обов’язкового викупу акцій не пізніше 10 робочих днів з дати

Нічого додати

проведення загальних зборів акціонерів;
5) повідомлення кредиторів, вимоги яких до акціонерного
товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про
прийняття рішення про зменшення статутного капіталу в
порядку, передбаченому статтею 16 Закону України «Про
акціонерні товариства»;
6) здійснення обов’язкового викупу акціонерним товариством у
акціонерів належних їм акцій у порядку та строк, що
передбаченіЗаконом України «Про акціонерні товариства»;
7) реєстрація змін до статуту товариства, пов’язаних зі
зменшенням статутного капіталу акціонерного товариства, в
органах державної реєстрації;
8) подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію
випуску акцій до центрального апарату Комісії або її
територіальних органів відповідно до делегованих повноважень;
9) реєстрація Комісією випуску акцій та видача товариству
свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
10) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера;
11) укладання з депозитарієм договору про обслуговування емісії
у разі відсутності діючого договору;
12) оформлення (переоформлення) та депонування глобального
сертифіката.

IV. Особливості збільшення або зменшення статутного
капіталу окремих категорій акціонерних товариств
1. Особливості збільшення або зменшення статутного
капіталу акціонерного товариства, яке складається з одного
акціонера
1. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства, яке
складається з одного акціонера, шляхом публічного розміщення
додаткових акцій існуючої номінальної вартості здійснюється за
етапами, передбаченими пунктом 3 глави 2 розділу II цього

н/з

Нічого додати

Порядку, у такій послідовності: підпункти 1, 2, 6 - 26, при цьому
етапи, передбачені підпунктами 16 - 20, можуть бути реалізовані
шляхом одночасного прийняття акціонером одноосібно рішень
про:
затвердження ринкової вартості майна,
мають грошову вартість, визначеної
України «Про акціонерні товариства»,
оплачувались майном, немайновими
грошову вартість;

немайнових прав, що
відповідно до Закону
у випадку, якщо акції
правами, що мають

затвердження результатів укладення договорів з першими
власниками у процесі публічного розміщення акцій, результатів
публічного розміщення акцій, звіту про результати публічного
розміщення акцій;
внесення змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного
капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів
розміщення акцій.

2. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства, яке н/з
складається з одного акціонера, шляхом приватного розміщення
додаткових акцій існуючої номінальної вартості здійснюється:
1) у випадку, якщо рішенням про приватне розміщення акцій
визначено перелік осіб, які є учасниками такого розміщення (крім
єдиного акціонера товариства) - за етапами, передбаченими
пунктом 4 глави 2 розділу ІІ цього Порядку, у такій
послідовності: підпункти 1, 2, 8 - 29, при цьому етапи,
передбачені підпунктами 20 - 24, можуть бути реалізовані шляхом
одночасного прийняття акціонером одноосібно рішень про:
затвердження ринкової вартості майна, немайнових прав, що
мають грошову вартість, визначеної відповідно до Закону
України «Про акціонерні товариства», у випадку, якщо акції
оплачувались майном, немайновими правами, що мають
грошову вартість;
затвердження результатів укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій, результатів
приватного розміщення акцій, звіту про результати приватного
розміщення акцій;
внесення змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного
капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів

Нічого додати

розміщення акцій;
2) у випадку, якщо згідно з рішенням про приватне розміщення
акцій до переліку осіб, які є учасниками такого розміщення,
внесено виключно єдиного акціонера товариства, - за етапами,
передбаченими пунктом 4 глави 2 розділу ІІ цього Порядку, у
такій послідовності: підпункти 1, 2, 8 - 15, 19 - 29, при цьому:
проспект емісії акцій не містить відомостей про строк та порядок
реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії;
приватне розміщення здійснюється в один етап, тривалість якого
не може бути менше одного робочого дня;
етапи, передбачені підпунктами 20 - 24, можуть бути реалізовані
шляхом одночасного прийняття акціонером одноосібно рішень
про:
затвердження ринкової вартості майна, немайнових прав, що
мають грошову вартість, визначеної відповідно до Закону
України «Про акціонерні товариства», у випадку, якщо акції
оплачувались майном, немайновими правами, що мають
грошову вартість;
затвердження результатів укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій, результатів
приватного розміщення акцій, звіту про результати приватного
розміщення акцій;
внесення змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного
капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів
розміщення акцій.

3. У разі збільшення статутного капіталу акціонерного н/з
товариства, яке складається з одного акціонера, шляхом
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості
враховується ринкова вартість акцій, визначена станом на день,
що не більше ніж на один місяць передує дню прийняття
рішення про збільшення статутного капіталу.

Нічого додати

4. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства, яке н/з
складається з одного акціонера, за рахунок спрямування до
статутного капіталу додаткового капіталу (його частини) та/або
прибутку
(його
частини)
здійснюється
за
етапами,
передбаченими пунктом 3 глави 3 розділу II цього Порядку, у
такій послідовності: підпункти 2, 6 - 12.

Нічого додати

5. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства, яке н/з

Нічого додати

складається з одного акціонера, шляхом зменшення номінальної
вартості акцій здійснюється за етапами, передбаченими пунктом
5 розділу III цього Порядку, у такій послідовності: підпункти 2, 5,
7 - 13.
6. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства, яке н/з
складається з одного акціонера, шляхом анулювання раніше
викуплених акцій та зменшення їх загальної кількості
здійснюється за етапами, передбаченими пунктом 7 розділу III
цього Порядку, у такій послідовності: підпункти 2, 5, 7 - 12.

Нічого додати

7. Рішення акціонера - фізичної особи оформляється ним н/з
письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою
товариства або нотаріально.

Нічого додати

Рішення акціонера - юридичної особи приймається органом
такого акціонера або особою, який (яка) відповідно до
установчих документів, доручення чи закону виступає від імені
акціонера та до компетенції якого (якої) належить прийняття
рішень щодо розміщення та обігу цінних паперів, оформляється
письмово (у формі рішення або іншого розпорядчого
документа), засвідчується підписом керівника уповноваженого
органу (особи), який (яка) прийняв (прийняла) відповідне
рішення, або особою, яка відповідно до установчих документів
акціонера - юридичної особи, доручення чи закону виступає від
імені акціонера - юридичної особи, та печаткою акціонера, а
також печаткою товариства або нотаріально.

2. Особливості збільшення або зменшення статутного
капіталу акціонерного товариства, функції загальних зборів
акціонерів якого виконує інша особа відповідно до
законодавства
1. Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного н/з
товариства, функції загальних зборів акціонерів якого виконує
інша особа відповідно до законодавства (далі - акціонерне
товариство з особливостями управління), шляхом публічного
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості
здійснюється за етапами, передбаченими пунктом 3 глави 2
розділу II цього Порядку, у такій послідовності: підпункти 1, 2, 6 26, при цьому етапи, передбачені підпунктами 16 - 20,

Нічого додати

реалізуються шляхом одночасного прийняття особою, яка
відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів,
рішень про:
затвердження ринкової вартості майна,
мають грошову вартість, визначеної
України «Про акціонерні товариства»,
оплачувались майном, немайновими
грошову вартість;

немайнових прав, що
відповідно до Закону
у випадку, якщо акції
правами, що мають

затвердження результатів укладення договорів з першими
власниками у процесі публічного розміщення акцій, результатів
публічного розміщення акцій, звіту про результати публічного
розміщення акцій;
внесення змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного
капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів
розміщення акцій.

2. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства з н/з
особливостями управління шляхом приватного розміщення
додаткових акцій існуючої номінальної вартості здійснюється за
етапами, передбаченими пунктом 4 глави 2 розділу ІІ цього
Порядку, у такій послідовності: підпункти 1, 2, 6 - 29, при цьому:
1) повідомлення про порядок реалізації переважного права
кожного акціонера здійснюється згідно з переліком акціонерів
станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного
капіталу шляхом приватного розміщення;
2) етапи, передбачені підпунктами 20 - 24 пункту 4 глави 2
розділу ІІ, реалізуються шляхом одночасного прийняття особою,
яка відповідно до законодавства виконує функції загальних
зборів, рішень про:
затвердження ринкової вартості майна,
мають грошову вартість, визначеної
України «Про акціонерні товариства»,
оплачувались майном, немайновими
грошову вартість;

немайнових прав, що
відповідно до Закону
у випадку, якщо акції
правами, що мають

затвердження результатів укладення договорів з першими
власниками у процесі приватного розміщення акцій, результатів

Нічого додати

приватного розміщення акцій, звіту про результати приватного
розміщення акцій;
внесення змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного
капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів
розміщення акцій.

3. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства з н/з
особливостями управління за рахунок спрямування до статутного
капіталу додаткового капіталу (його частини) та/або прибутку
(його частини) здійснюється за етапами, передбаченими пунктом
3 глави 3 розділу IIцього Порядку.

Нічого додати

4. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства з н/з
особливостями управління шляхом зменшення номінальної
вартості акцій здійснюється за етапами, передбаченими пунктом
5 розділу III цього Порядку.

Нічого додати

5. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства з н/з
особливостями управління шляхом анулювання раніше
викуплених акцій та зменшення їх загальної кількості
здійснюється за етапами, передбаченими пунктом 7 розділу III
цього Порядку, у такій послідовності: підпункти 2, 5, 7 - 12.

Нічого додати

Українське законодавство
Рішення НКЦПФР № 1518 від 25.10.2012 р.Про
затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів,
проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям
його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств
I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено з метою здійснення перевірки
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та
її територіальними органами (далі - Комісія) дотримання вимог
законодавства про цінні папери та акціонерні товариства,
визначає процедуру призначення Комісією представників для
здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів (їх представників),
проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його
підсумків на загальних зборах акціонерних товариств (далі Нагляд) та порядок здійснення такого Нагляду в акціонерних
товариствах.
2. Представники Комісії здійснюють нагляд за дотриманням
вимог законодавства про цінні папери та акціонерні товариства
при проведенні реєстрації акціонерів (їх представників),
проведенні загальних зборів, голосуванні та підбитті його
підсумків на загальних зборах акціонерних товариств.
3. Представники Комісії - працівники Комісії, з яких формується
контрольна група (керівник та члени контрольної групи) для
здійснення нагляду за дотриманням вимог законодавства про
цінні папери та акціонерні товариства при проведенні реєстрації
акціонерів (їх представників), проведенні загальних зборів,
голосуванні та підбитті його підсумків на загальних зборах
акціонерних товариств (далі - Представники Комісії).

Відповідне законодавство ЄС

Коментарі/ доповнення/ пропозиції

II. Порядок призначення представників Комісії, що
здійснюють нагляд за реєстрацією акціонерів (їх
представників),
проведенням
загальних
зборів,
голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних
зборах акціонерних товариств
1. Представники Комісії, що здійснюють Нагляд, можуть
призначатися:
за зверненням акціонера(ів) (їх представників за довіреністю),
повноваження якого (яких) підтверджені випискою з рахунку в
цінних паперах (особового рахунку), складеною на дату після
повідомлення про проведення загальних зборів;
за зверненням посадової(их) особи (осіб) органів акціонерного
товариства;
за зверненням депозитарної установи або Центрального
депозитарію цінних паперів у випадку, якщо повноваження
реєстраційної комісії та/або лічильної комісії за договором
передані депозитарній установі або Центральному депозитарію
цінних паперів (з доданням копії договору);
за ініціативою Комісії та/або її територіальних органів.
2. Звернення до Комісії повинні бути обґрунтованими та містити,
зокрема, відомості про:
річні або позачергові збори;
ініціаторів проведення загальних зборів (за наявності цієї
інформації у заявника);
час та місце проведення реєстрації акціонерів на загальних
зборах акціонерного товариства (додається копія повідомлення
про проведення загальних зборів чи копія публікації
повідомлення про проведення загальних зборів);
порядок денний загальних зборів акціонерів товариства;
державну частку в статутному капіталі акціонерного товариства
(за наявності такої інформації).
3. Звернення осіб, визначених пунктом 1 цього розділу, щодо
призначення Представників Комісії має бути подано до Комісії

не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати проведення
загальних зборів.
4. За наявності підстав, передбачених пунктом 1 цього розділу,
для призначення Представників Комісії структурний підрозділ
центрального апарату Комісії, на який покладено функції щодо
організації, координації та здійснення контрольно-ревізійної
діяльності, готує та вносить на розгляд Голови Комісії та/або
члена Комісії, який має повноваження згідно з розподілом
обов'язків відповідно до наказу Голови Комісії, пропозиції щодо
призначення Представників Комісії та визначення обсягу
Нагляду.
5. Рішення про призначення Представників Комісії для
здійснення Нагляду оформлюється дорученням на здійснення
нагляду за реєстрацією акціонерів та/або проведенням загальних
зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних
зборах акціонерного товариства (далі - Доручення) за формою,
визначеною додатком 1.
Якщо до складу Представників Комісії входять працівники
кількох структурних підрозділів центрального апарату Комісії
та/або представники центрального апарату Комісії та/або
територіального(их) органу(ів), рішення про призначення
Представників Комісії для здійснення Нагляду оформлюється
наказом Голови Комісії та Дорученням.
6. Керівник територіального органу Комісії має право самостійно
за наявності підстав, передбачених пунктом 1 цього розділу,
надавати Доручення на здійснення нагляду за реєстрацією
акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та
підбиттям його підсумків тих акціонерних товариств, загальні
збори яких проводяться на території адміністративнотериторіальної одиниці цього територіального органу.
Склад Представників територіального органу Комісії, що
здійснюють Нагляд, визначає керівник територіального органу
Комісії.

7. Для здійснення Нагляду утворюється контрольна група у складі
не менше двох осіб.
8. Голова Комісії та члени Комісії мають право здійснювати
Нагляд без Доручення на підставі службового посвідчення.
Представники Комісії здійснюють Нагляд на підставі службового
посвідчення та Доручення.
Доручення надається працівникам центрального апарату Комісії
Головою або членом Комісії, який має відповідні повноваження
згідно з розподілом обов'язків відповідно до наказу Голови
Комісії.
Доручення працівникам територіальних органів Комісії надається
керівником відповідного територіального органу Комісії згідно з
наданими Комісією повноваженнями.
З числа Представників Комісії Головою Комісії або членом
Комісії, який має повноваження згідно з розподілом обов'язків
відповідно до наказу Голови Комісії, або керівником відповідного
територіального органу Комісії призначається керівник
контрольної групи, про що зазначається в Дорученні.
Керівник контрольної групи має право:
самостійно приймати рішення з питань організації та
послідовності проведення Нагляду;
розподіляти між членами контрольної групи обов'язки щодо
проведення Нагляду;
здійснювати повноваження, передбачені пунктом 4 розділу III
цього Порядку;
у разі необхідності звертатися до органів внутрішніх справ, які
відповідно до статті 10 Закону України «Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні» зобов'язані вживати
відповідних заходів.
10. Голова Комісії, член Комісії, керівник територіального органу
Комісії, працівник Комісії може брати участь у здійсненні
Нагляду за відсутності конфлікту інтересів.
11. У разі виникнення конфлікту інтересів після призначення
складу контрольної групи працівник Комісії, призначений до

складу цієї контрольної групи, зобов'язаний письмово
повідомити про це уповноважену особу Комісії, яка надала
Доручення, для вирішення питання про можливість здійснення
ним Нагляду..
12. У разі надання Доручення працівникам центрального апарату
Комісії про видачу такого Доручення повідомляється
територіальний орган Комісії, на території адміністративнотериторіальної одиниці якого акціонерним товариством
проводяться загальні збори. Повідомлення може бути надано
листом (за підписом керівника структурного підрозділу
центрального апарату Комісії, на який покладено функції щодо
організації, координації та здійснення контрольно-ревізійної
діяльності), особисто, факсограмою або електронною поштою.
Після отримання територіальним органом Комісії повідомлення,
зазначеного в абзаці першому цього пункту, та у разі наявності
Доручення, виданого територіальним органом Комісії щодо
цього акціонерного товариства, таке Доручення негайно
скасовується керівником цього територіального органу.
13. Доручення виписуються у двох примірниках, які видаються
контрольній групі.
14. Облік виданих Доручень ведеться структурним підрозділом
центрального апарату Комісії, на який покладено функції щодо
організації, координації та здійснення контрольно-ревізійної
діяльності, та територіальними органами Комісії в окремому
журналі за встановленою Комісією формою.
III. Порядок здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів,
проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям
його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств
1. Структурний підрозділ центрального апарату Комісії, на який
покладено функції щодо організації, координації та здійснення
контрольно-ревізійної діяльності, або територіальні органи
Комісії письмово повідомляють акціонерне товариство про

призначення Представників Комісії до початку реєстрації
акціонерів для участі у загальних зборах та у разі потреби
відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні» визначають перелік документів,
необхідних для надання їх контрольній групі при здійсненні
Нагляду.
2. Повідомлення про призначення Представників Комісії для
здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням
загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на
загальних зборах акціонерного товариства (далі - Повідомлення)
за формою, встановленою додатком 2, надсилається
акціонерному товариству поштою (рекомендованим листом) та, у
разі необхідності, факсом або вручається під підпис голові, або
члену наглядової ради товариства, або керівнику виконавчого
органу товариства (у разі їх відсутності - іншій особі,
відповідальній за проведення реєстрації акціонерів та/або
проведення загальних зборів акціонерів) до початку реєстрації
акціонерів.
При особистому врученні Повідомлення зазначеній особі
ставиться відмітка на копії повідомлення про його отримання.
При цьому зазначаються прізвище, ім'я, по батькові цієї особи,
дата та час отримання Повідомлення, підпис особи, яка отримала
Повідомлення.
3. Підтвердженням своєчасного повідомлення акціонерного
товариства про призначення Представників Комісії є:
при направленні Повідомлення поштою - другий примірник
Повідомлення, що містить вихідний реєстраційний номер Комісії
або її територіального органу, та реєстр про відправлення
кореспонденції;
при передачі Повідомлення факсом - інформація про
проходження факсу;
при врученні під підпис особам, зазначеним у пункті 2 цього
розділу, - відмітка на копії Повідомлення, а у випадку відмови в
отриманні Повідомлення цими особами - відмітка про відмову
(здійснюється керівником та членами контрольної групи та
засвідчується їх підписами).

4. При здійсненні Нагляду Представники Комісії мають право:
безперешкодно входити до місць, де проводяться загальні збори,
реєстрація акціонерів, голосування та підбиття його підсумків на
загальних зборах акціонерних товариств, за службовим
посвідченням;
доступу до документів та інших матеріалів, необхідних для
проведення Нагляду;
вимагати надання письмових пояснень, документів (належним
чином засвідчених копій), виписок, витягів з відповідних
документів, які необхідні Представникам Комісії при здійсненні
Нагляду, та іншу інформацію у посадових осіб акціонерного
товариства та/або осіб, уповноважених на скликання загальних
зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників),
проведення загальних зборів, голосування та підбиття його
підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або
представників юридичної особи, яка веде облік права власності
на акції товариства, та/або акціонерів (їх представників) у зв'язку з
реалізацією своїх повноважень щодо здійснення Нагляду;
відповідно
до
Доручення
порушувати
справи
про
правопорушення на ринку цінних паперів та складати акти про
правопорушення на ринку цінних паперів (стосовно юридичних
осіб);
складати протоколи про адміністративне правопорушення
(стосовно фізичних або посадових осіб).
5. При здійсненні Нагляду Представники Комісії зобов'язані
дотримуватися вимог законодавства.
6. Перед початком Нагляду керівник контрольної групи:
перевіряє повноваження посадових осіб акціонерного товариства,
депозитарної установи або Центрального депозитарію цінних
паперів у випадку, якщо повноваження реєстраційної комісії
та/або лічильної комісії за договором передані такій особі, інших
осіб, відповідальних за проведення реєстрації акціонерів (їх
представників) та/або проведення загальних зборів, голосування
та підбиття його підсумків на загальних зборах, які повинні бути

підтверджені відповідними документами;
вручає під підпис голові або члену наглядової ради акціонерного
товариства, або керівнику виконавчого органу акціонерного
товариства (у разі їх відсутності - іншій особі, відповідальній за
проведення реєстрації акціонерів (їх представників) та/або
проведення загальних зборів, голосування та підбиття його
підсумків на загальних зборах) один примірник Доручення (у
якому зазначено підставу щодо проведення Нагляду), про що
робиться відмітка в другому примірнику Доручення;
представляє членів контрольної групи;
повідомляє про повноваження Представників Комісії згідно із
Законами України «Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні» та «Про акціонерні товариства»;
обговорює та вирішує організаційні питання щодо здійснення
Нагляду.
7. Посадові особи акціонерного товариства та/або особи,
уповноважені на скликання загальних зборів, проведення
реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних
зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних
зборах акціонерних товариств, та/або представники юридичної
особи, яка веде облік права власності на акції товариства, та/або
акціонери (їх представники) попереджаються керівником
контрольної групи, що вони зобов'язані:
дотримуватись законодавства, яким встановлено порядок
реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних
зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних
зборах акціонерних товариств;
забезпечити вільний доступ Представників Комісії до всіх
приміщень, документів та іншої інформації, необхідних для
проведення Нагляду та складання протоколу здійснення нагляду
за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів,
голосуванням та підбиттям його підсумків (далі - Протокол), за
формою, встановленою у додатку 3;
створити Представникам Комісії належні умови для здійснення
Нагляду, у тому числі надати місце для роботи, можливість

користуватися зв'язком, оргтехнікою, іншими послугами
технічного характеру на їх вимогу за місцем проведення
реєстрації акціонерів, проведення загальних зборів, голосування
та підбиття його підсумків протягом часу, необхідного для
здійснення Нагляду, складання Протоколу;
надавати документи (належним чином засвідчені копії), виписки,
витяги з документів та іншу інформацію, необхідну
Представникам Комісії при здійсненні Нагляду.
8. Під час здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів
Представниками Комісії перевіряються:
відповідність наданого для реєстрації акціонерів переліку
акціонерів акціонерного товариства, які мають право на участь у
загальних зборах, вимогам, установленим законодавством про
депозитарну систему України та акціонерні товариства;
повноваження реєстраційної комісії та її членів;
відповідність документів, які підтверджують право участі
акціонерів (їх представників за довіреністю) у загальних зборах,
вимогам законодавства про цінні папери та акціонерні товариства
і наявність підстав щодо відмови в реєстрації;
наявність кворуму загальних зборів згідно з наданим протоколом
реєстраційної комісії.
9. Під час здійснення нагляду за проведенням загальних зборів,
голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах
акціонерних товариств Представниками Комісії перевіряються:
відповідність переліку питань, які розглядаються загальними
зборами, порядку денному, затвердженому наглядовою радою
акціонерного товариства (у разі скликання позачергових
загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених
частиною шостою статті 47Закону України «Про акціонерні
товариства», - порядку денному, затвердженому акціонерами, які
цього вимагають), та порядку денному, оприлюдненому згідно із
законом;
повноваження лічильної комісії та її членів;
відповідність процедур голосування та підрахунку голосів
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товариства.
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10. Представники Комісії мають право вимагати надання
письмових пояснень, документів (належним чином засвідчених
копій), виписок, витягів з відповідних документів, які необхідні
Представникам Комісії при здійсненні Нагляду, та іншу
інформацію в посадових осіб акціонерного товариства та/або
осіб, уповноважених на скликання загальних зборів, проведення
реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних
зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних
зборах акціонерних товариств, та/або представників юридичної
особи, яка веде облік права власності на акції товариства, та/або
акціонерів (їх представників) у зв'язку з реалізацією своїх
повноважень щодо здійснення Нагляду.
Посадові особи акціонерного товариства та/або особи,
уповноважені на скликання загальних зборів, проведення
реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних
зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних
зборах акціонерних товариств, та/або представники юридичної
особи, яка веде облік права власності на акції товариства,
завіряють копії документів на вимогу контрольної групи для
приєднання їх до протоколу Нагляду.
IV. Порядок оформлення результатів нагляду за
реєстрацією акціонерів та/або проведенням загальних
зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на
загальних зборах акціонерних товариств
1. За результатами Нагляду контрольна група складає Протокол у
двох примірниках.
2. У Протоколі відображаються результати Нагляду відповідно до
повноважень, наданих Представникам Комісії Дорученням.
3. Протокол підписують керівник та члени контрольної групи.
Будь-які виправлення та доповнення до Протоколу після його
підписання
членами
контрольної
групи
повинні

підтверджуватись підписами всіх членів контрольної групи.
Сторінки Протоколу нумеруються та підписуються керівником та
всіма членами контрольної групи. До Протоколу додаються
документи згідно з переліком, зазначеним у Протоколі.
4. У разі ненадання посадовими особами акціонерного
товариства та/або особами, уповноваженими на скликання
загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх
представників), проведення загальних зборів, голосування та
підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних
товариств, та/або представниками юридичної особи, яка веде
облік права власності на акції товариства, та/або акціонерами (їх
представниками) письмових пояснень, документів (належним
чином засвідчених копій), виписок, витягів із відповідних
документів, які необхідні Представникам Комісії при здійсненні
Нагляду, та іншої інформації незалежно від причин ненадання в
Протоколі робиться запис про це із зазначенням причин їх
ненадання.
Запис в Протоколі про ненадання посадовими особами
акціонерного товариства та/або особами, уповноваженими на
скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх
представників), проведення загальних зборів, голосування та
підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних
товариств, та/або представниками юридичної особи, яка веде
облік права власності на акції товариства, та/або акціонерами (їх
представниками) письмових пояснень, документів (належним
чином засвідчених копій), виписок, витягів із відповідних
документів та іншої інформації, які необхідні Представникам
Комісії при здійсненні Нагляду, може бути підставою для
проведення позапланової перевірки акціонерного товариства з
питань дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або
акціонерні товариства при скликанні та проведенні загальних
зборів акціонерів товариства в порядку, встановленому Комісією.
5. Якщо член контрольної групи не згодний зі змістом
Протоколу, він має право подати уповноваженій особі, яка видала
Доручення, у письмовій формі обґрунтування своєї окремої

думки.
6. Протокол після підписання його всіма членами контрольної
групи підписується також посадовою особою акціонерного
товариства та/або особою, уповноваженою на скликання
загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх
представників), проведення загальних зборів, голосування та
підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних
товариств, та/або представником юридичної особи, яка веде
облік права власності на акції товариства, і один примірник
Протоколу вручається цій особі, про що зазначається у другому
примірнику. Протокол вручається у день завершення проведення
Нагляду.
7. У разі відмови посадової особи акціонерного товариства
та/або особи, уповноваженої на скликання загальних зборів,
проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення
загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на
загальних зборах акціонерних товариств, та/або представника
юридичної особи, яка веде облік права власності на акції
товариства, підписати та/або отримати Протокол про це
робиться запис у Протоколі керівником контрольної групи і
один примірник Протоколу протягом трьох робочих днів
надсилається поштою за місцезнаходженням акціонерного
товариства листом з повідомленням про вручення.
8. Дії Представників Комісії можуть бути оскаржені до Комісії або
до суду відповідно до законодавства.
V. Заходи Комісії за наслідками Нагляду
1. Після здійснення Нагляду контрольною групою,
сформованою з працівників центрального апарату Комісії, по
одному примірнику Доручення та Протоколу повертаються
керівником контрольної групи до структурного підрозділу
центрального апарату Комісії, на який покладено функції щодо
організації, координації та здійснення контрольно-ревізійної
діяльності, і зберігаються разом з іншими матеріалами Нагляду.
2. Після здійснення Нагляду контрольною групою,
сформованою із працівників територіального органу Комісії, по

одному примірнику Доручення та Протоколу повертаються
керівником контрольної групи до територіального органу Комісії
і зберігаються разом із іншими матеріалами Нагляду.
3. Копія Протоколу, який залишається в територіальному органі
Комісії, протягом п’яти робочих днів після здійснення Нагляду
направляється до структурного підрозділу центрального апарату
Комісії, на який покладено функції щодо організації, координації
та здійснення контрольно-ревізійної діяльності.
4. У разі виявлення за результатами Нагляду фактів, які містять
ознаки правопорушень, застосування заходів впливу щодо яких
не входить до компетенції Комісії, структурний підрозділ
центрального апарату Комісії, на який покладено функції щодо
організації, координації та здійснення контрольно-ревізійної
діяльності, або територіальний орган Комісії надсилає
відповідним державним органам матеріали стосовно таких
фактів.
VI. Контроль за здійсненням нагляду за реєстрацією
акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та
підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних
товариств
1. Контроль за Наглядом здійснюється структурним підрозділом
центрального апарату Комісії, на який покладено функції щодо
організації, координації та здійснення контрольно-ревізійної
діяльності.
2. Загальний контроль за здійсненням Нагляду Представниками
Комісії (у тому числі її територіальними органами) здійснює
Голова Комісії або член Комісії відповідно до розподілу
обов'язків.

Українське законодавство
Відповідне законодавство ЄС
Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»
Преамбула
Цей Закон регулює відносини, що виникають під час н/з
розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної
діяльності на фондовому ринку, з метою забезпечення
відкритості та ефективності функціонування фондового ринку.
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
н/з
1) асоційована особа - чоловік або дружина, прямі родичі
особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки),
прямі родичі чоловіка чи дружини особи, чоловік або дружина
прямого родича;
2) викуп цінних паперів - придбання емітентом або особою,
що видала цінний папір, розміщених ним або виданих нею
цінних паперів;
3) випуск цінних паперів - сукупність певного виду емісійних
цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які
мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний
номер, та забезпечують їх власникам однакові права незалежно
від часу придбання і способу їх емісії;
4) делістинг - процедура виключення цінних паперів з реєстру
фондової біржі, якщо вони не відповідають правилам фондової
біржі, з подальшим припиненням їх обігу на фондовій біржі або
переведенням у категорію цінних паперів, допущених до обігу
без включення до реєстру фондової біржі;
5) емісія - сукупність дій емітента, що провадяться в
установленій законодавством послідовності і спрямовані на
розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників;
6) індосамент - передавальний напис на ордерному цінному
папері, що посвідчує перехід прав на цінний папір та прав за
цінним папером до іншої особи в установленому законодавством
порядку;
7) індосант - власник ордерного цінного паперу (його
уповноважена особа), який вчиняє індосамент. Індосамент може
бути повним (іменним) - виписаним на ім'я (найменування)
конкретної особи або бланковим (на пред'явника) - виписаним
без зазначення імені (найменування) особи;
8) котирування - механізм визначення та/або фіксації на
фондовій біржі ринкової ціни емісійного цінного паперу, що

Коментарі / доповнення / пропозиції
Нічого додати

Нічого додати

перебуває в обігу на такій біржі;
9) лістинг - сукупність процедур із включення цінних паперів
до реєстру фондової біржі та здійснення контролю за
відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам,
установленим у правилах фондової біржі;
10) міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів номер (код), що дозволяє однозначно ідентифікувати цінні
папери або інший фінансовий інструмент та присвоєння якого
передбачено законами України;
11) обіг цінних паперів - вчинення правочинів, пов'язаних з
переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами, крім
договорів, що укладаються у процесі емісії, при викупі цінних
паперів їх емітентом та купівлі-продажу емітентом викуплених
цінних паперів;
12) перший власник - особа, яка набула права власності на
цінні папери безпосередньо від емітента або особи, яка видала
неемісійний цінний папір, чи андеррайтера;
13) погашення емісійних цінних паперів - сукупність дій
емітента та власників цінних паперів щодо припинення обігу
боргових емісійних цінних паперів, виплати їх власникам
номінальної вартості цінних паперів та доходу за такими цінними
паперами (якщо це передбачено проспектом емісії цінних
паперів) або постачання (надання) товарів (послуг) у строки,
передбачені проспектом емісії цінних паперів, та анулювання
цінних паперів;
14) посадові особи професійного учасника фондового ринку голова та члени наглядової ради, голова та члени колегіального
виконавчого органу (голова одноосібного виконавчого органу і
його заступники), голова та члени ревізійної комісії (ревізори),
корпоративний секретар, головний бухгалтер, голова та члени
інших органів професійного учасника фондового ринку,
утворення яких передбачено його статутом;
15) проспект емісії цінних паперів - документ, що містить
інформацію про розміщення цінних паперів та інші відомості,
передбачені цим та іншими законами, що визначають
особливості розміщення певних видів цінних паперів;
16) пруденційні нормативи - кількісні та якісні показники,
встановлені Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку з метою здійснення пруденційного нагляду,
обов'язкові для дотримання професійними учасниками
фондового ринку;
17) регульований (організаційно оформлений) фондовий

ринок - фондова біржа, що функціонує постійно на підставі
відповідної ліцензії, виданої Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку в установленому нею порядку, і
забезпечує проведення регулярних торгів цінними паперами та
іншими фінансовими інструментами за встановленими
правилами, а також організовує централізоване укладання і
виконання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових
інструментів;
18) розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів у
визначений проспектом емісії цінних паперів спосіб;
19) строк обігу облігацій - строк, який починається з дня, що
настає за днем реєстрації Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення
облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, та
закінчується днем, що передує дню початку погашення таких
облігацій відповідно до проспекту їх емісії;
20) фінансові інструменти - цінні папери, строкові контракти
(ф'ючерси), відсоткові строкові контракти (форварди), строкові
контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) у разі
залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу або
фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи),
опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із
зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що
передбачають грошову форму оплати (курсові та відсоткові
опціони).
2. Терміни "ділова репутація", "істотна участь", "контролер",
"контроль", "пов'язана особа" та "структура власності"
вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі
України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг".
Стаття 2. Фондовий ринок
1. Фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність н/з
учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо
розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних
(деривативів).
2. Учасники фондового ринку - емітенти або особи, що
видали неемісійні цінні папери, інвестори в цінні папери,
інституційні інвестори, професійні учасники фондового ринку,
об'єднання професійних учасників фондового ринку, у тому
числі саморегулівні організації професійних учасників
фондового ринку.
Емітент - юридична особа, у тому числі Фонд гарантування
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регульованому ринку
1. Емітенти, акції яких допущені до
торгів на регульованому ринку, повинні
гарантувати рівноправний режим для
всіх утримувачів акцій, які перебувають

вкладів фізичних осіб, Автономна Республіка Крим або міська
рада, а також держава в особі уповноважених нею органів
державної влади чи міжнародна фінансова організація, які від
свого імені розміщують емісійні цінні папери та беруть на себе
зобов'язання за ними перед їх власниками.
Особа, яка видала неемісійний цінний папір, - фізична або
юридична особа, яка від свого імені видає (заповнює) сертифікат
неемісійного цінного паперу та бере на себе зобов'язання за
таким цінним папером перед його власником.
Інвестори в цінні папери - фізичні та юридичні особи,
резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні
папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або
набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів
відповідно до законодавства. Інституційними інвесторами є
інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди
інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, фонди
банківського управління, страхові компанії, інші фінансові
установи, які здійснюють операції з фінансовими активами в
інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а
у випадках, передбачених законодавством, - також за рахунок
залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання
прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.
Особливості інвестування інституційними інвесторами
визначаються законом.
Об'єднання професійних учасників фондового ринку неприбуткове об'єднання професійних учасників фондового
ринку, які провадять професійну діяльність на ринку цінних
паперів, а саме: з торгівлі цінними паперами, депозитарної
діяльності та управління активами інституційних інвесторів.
Саморегулівна організація професійних учасників фондового
ринку - неприбуткове об'єднання учасників фондового ринку,
що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з
торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних
інвесторів, депозитарну діяльність, крім депозитаріїв, утворене
відповідно до критеріїв та вимог, установлених Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Професійні учасники фондового ринку - юридичні особи,
утворені в організаційно-правовій формі акціонерних товариств
або товариств з обмеженою відповідальністю, які на підставі
ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, провадять на фондовому ринку професійну

в тому самому становищі.
2. Емітент повинен гарантувати, що всі
засоби та інформація, необхідна для
надання можливості власникам акцій
використовувати свої права, доступні у
державі-члені походження, і що
цілісність даних збережена. Акціонерам
не слід заважати використовувати свої
права, надані за довіреністю, відповідно
до права країни, у якій емітент
зареєстрований.
Зокрема,
емітент
повинен:
(а) забезпечити інформацію про місце,
час та порядок денний зборів, загальну
кількість акцій та прав голосу, а також
про права утримувачів брати участь у
зборах;
(b) надавати форму довіреності у
письмовому або, де можливо, в
електронному вигляді кожній особі,
уповноваженій голосувати на зборах
акціонерів, разом з повідомленням
стосовно зборів або, на вимогу, після
об’яви про збори;
(с) визначати як представник фінансову
установу, через яку акціонери можуть
використовувати свої фінансові права;
та
(d) опублікувати повідомлення або
розповсюдити
об’яви
стосовно
призначення і виплати дивідендів та
емітентів нових акцій, включаючи
інформацію про будь-які заходи з
розподілу, підписки, ліквідації або
конверсії.
3. З метою передачі інформації
акціонерам, держава-член походження
дозволити емітентам використання
електронних засобів, за умови, що таке
рішення прийнято на загальних зборах
та задовольняє, принаймні, такі умови:
(а) використання електронних засобів

діяльність, види якої визначені законами України.

ніяким чином не повинно залежати від
розташування місцезнаходження або
резиденції акціонера, або у випадках,
визначених у статті 10 з пункту (а) по
пункт (h), фізичної чи юридичної
особи;
(b) ідентифікаційні заходи повинні
бути впроваджені таким чином, щоб
акціонери або фізичні чи юридичні
особи, уповноважені використовувати
права голосу або регулювати їх
використання, були належним чином
повідомлені;
(с) до акціонерів або у випадках, про які
йдеться в пунктах (а) – (е) статті 10,
фізичних
чи
юридичних
осіб,
уповноважених придбавати, продавати
або використовувати права голосу, слід
письмово звернутися з проханням на їх
згоду для використання електронних
засобів для передачі інформації та,
якщо вони не заперечують впродовж
певного періоду часу, повинно
вважатися, що вони надали свою згоду.
Вони повинні бути у змозі вимагати, у
будь-який час у майбутньому, щоб ця
інформація була надіслана письмово; та
(d) емітентом повинно бути визначено
будь-яке пропорційне розподілення
витрат, до яких призвела передача
інформації електронними засобами,
відповідно до принципу однакового
режиму, викладеного у частині 1.
4. Комісія повинна ухвалити виконавчі
заходи з метою врахування технічних
розробок на фінансових ринках,
врахування розробок у інформаційних
і комунікаційних технологіях, а також
гарантувати однакове застосування
частин 1, 2 та 3. Вона повинна,
зокрема, визначити типи фінансових
установ, через які утримувач акціонер

може використовувати свої фінансові
права, визначені у пункті (с) частини 2.
Стаття 18
Інформаційні вимоги для емітентів,
цінні папери у вигляді боргових
зобов’язань яких допущені до торгів
на регульованому ринку
1. Емітент, цінні папери у вигляді
боргових зобов’язань якого допущені
до торгів на регульованому ринку,
повинен гарантувати всім утримувачам
боргових зобов’язань, розташованим у
рівному відношенні (pari passu),
однаковий режим відносно всіх прав,
що додаються до таких боргових
зобов’язань.
2. Емітент повинен гарантувати, що всі
засоби та інформація, необхідні для
надання
можливості
утримувачам
цінних паперів у вигляді боргових
зобов’язань
використовувати
свої
права, публічно доступні у державічлені походження і що цілісність даних
збережена.
Утримувачам
цінних
паперів у вигляді боргових зобов’язань
не слід заважати використовувати свої
права, надані за довіреністю, відповідно
до права країни, у якій емітент
зареєстрований.
Зокрема,
емітент
повинен:
(а) публікувати повідомлення або
розповсюджувати об’яви відносно часу,
місця та порядку дня зборів утримувачів
цінних паперів у вигляді боргових
зобов’язань,
виплати
відсотків,
використання будь-яких прав конверсії,
обміну, підписки або ліквідації та
відшкодування, а також право таких
утримувачів брати участь у цих зборах;
(b) надавати форму довіреності у

письмовому або, де можливо, в
електронному вигляді кожній особі,
уповноваженій голосувати на зборах
утримувачів цінних паперів у вигляді
боргових
зобов’язань,
разом
з
повідомленням стосовно зборів або, на
вимогу, після об’яви про збори; та (с)
визначати як представник фінансову
установу, через яку утримувачі цінних
паперів у вигляді боргових зобов’язань
можуть використовувати свої фінансові
права.
3. Якщо на збори повинні бути
запрошені лише утримувачі цінних
паперів у вигляді боргових зобов’язань,
номінал яких за одиницю складає
принаймні 50 000 євро, або, у випадку
цінних паперів у вигляді боргових
зобов’язань, виражених у іншій ніж
євро валюті, номінал яких за одиницю,
на
дату
випуску,
еквівалентний
принаймні 50 000 євро, емітент може
обрати для місця зборів будь-яку
державу- член, за умови, що всі засоби
та інформація, необхідна для надання
можливості власникам використовувати
свої права, надані в цій державі-члені.
4. З метою передачі інформації
утримувачам цінних паперів у вигляді
боргових зобов’язань держава-член
походження або інша держава-член,
вибрана емітентом відповідно до
частини 3, повинна надати можливість
емітентам використовувати електричні
засоби, за умови, що таке рішення
прийнято на загальних зборах та
задовольняє такі умови:
(а) використання електронних засобів
ніяким чином не повинно залежати від
розташування місцезнаходження або
резиденції утримувача цінних паперів у
вигляді боргових зобов’язань або того,

хто
представляє
утримувача
за
довіреністю;
(b) ідентифікаційні заходи повинні
бути впроваджені таким чином, щоб
утримувачі цінних паперів у вигляді
боргових зобов’язань були належним
чином повідомлені;
(с) до утримувачів цінних паперів у
вигляді боргових зобов’язань слід
письмово звернутися з проханням на їх
згоду для використання електронних
засобів для передачі інформації та,
якщо вони не заперечують впродовж
певного періоду часу, повинно
вважатися, що вони надали свою згоду.
Вони повинні бути у змозі вимагати, у
будь-який час у майбутньому, щоб ця
інформація була надіслана письмово; та
(d) емітентом повинно бути визначено
будь-яке пропорційне розподілення
витрат, до яких призвела передача
інформації електронними засобами,
відповідно до принципу однакового
режиму, викладеного у частині 1.
5. Комісія повинна ухвалити виконавчі
заходи з метою врахування технічних
розробок на фінансових ринках,
врахування розробок у інформаційних
і комунікаційних технологіях, а також
гарантувати однакове застосування
частин з 1 по 4. Вона повинна, зокрема,
визначити типи фінансових установ,
через які утримувач цінних паперів у
вигляді боргових зобов’язань може
використовувати свої фінансові права,
визначені у пункті (с) частини 2.
2010/73/ЄС
Стаття 1
Зміни до Директиви 2003/71/ЄС

Стаття 14 змінюється наступним чином:
(a)
В частині 2:
(i)
підпункт (c) в першому
замінюється наступним:

пункті

‘(c)
в електронному вигляді на сайті емітента
або, якщо застосовується, на веб-сайті
фінансових
посередників,
які
розміщують або продають цінні папери,
в тому числі платіжних агентів; або"
(ii)
Другий підпункт замінюється наступним:
‘Держави-члени повинні вимагати від
емітентів або осіб, відповідальних за
складання проспекту, опублікувати свій
проспект відповідно до пункту (а) або
(б), також опублікувати проспект в
електронному вигляді відповідно до
пункту (с).’;
2003/71/ЄС
Стаття 14
Публікцаія проспекту
1. Після ухвалення проспект
подається компетентному органу
влади
державичлена
походження і оприлюднюється
емітентом, особою, яка робить
пропозицію, або особою, яка
звертається за доступом до
торгівлі на регульованому ринку,
якомога швидше і впродовж
розумного строку заздалегідь

або, принаймні, до відкритої
пропозиції або виставлення на
продаж відповідних цінних
паперів
Крім того, в разі початкової
відкритої пропозиції цінних
паперів, ще не виставлених на
продаж на регульованому ринку,
що виставляються на продаж
вперше, проспект має бути
наданим, принаймні, за 6 днів до
закінчення пропозиції.
2.
Проспект
оприлюдненим,
опублікований:

вважається
якщо
він

(а) в одній або декількох газетах,
що розповсюджуються на всій або
переважній
частині
території
держав-членів, в яких здійснена
відкрита пропозиція або в які
звертаються за доступом до
торгівлі; або
(b)
у
друкованому
вигляді,
розповсюджується
безкоштовно
в
офісах ринку, на якому цінні папери
виставлені
на
продаж,
або
в
зареєстрованому офісі емітента та в
офісах
фінансових
посередників,
включаючи платіжних агентів, що
розміщують або продають цінні папери;
(c) в електронній формі на веб-сторінці
емітента, у разі потреби, – на вебсторінці
фінансових
посередників,
включаючи платіжних агентів, що
розміщують або продають цінні папери;
або
(d) в електронній формі на веб-сторінці
регульованого ринку, за доступом до
якого звертаються; або (e) в електронній

формі на веб-сторінці компетентного
органа
влади
державичлена
походження, якщо вказаний орган влади
вирішив запропонувати свої послуги.
Держава-член
походження
може
вимагати
від
емітентів,
що
опубліковують
свої
проспекти
відповідно до пункту (а) чи (b),
оприлюднення проспектів також в
електронній формі, відповідно до пункту
(с).
Стаття 3. Цінні папери та їх класифікація
1. Цінним папером є документ установленої форми з н/з
відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше
майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного
папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права на
цінний папір, та передбачає виконання зобов'язань за таким
цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний
папір та прав за цінним папером іншим особам.
2. Неемісійні цінні папери можуть існувати виключно в
документарній формі і за формою випуску можуть бути лише
ордерними або на пред'явника. Неемісійні цінні папери можуть
видаватися та існувати виключно в документарній формі як
паперові або як електронні документи. Перелік цінних паперів,
що можуть видаватися як електронні документи, визначається
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за
погодженням з Національним банком України.
3. Цінні папери за формою існування поділяються на
бездокументарні цінні папери та документарні цінні папери.
Бездокументарним цінним папером є обліковий запис на
рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних
паперів.
Документарним цінним папером є паперовий або
електронний
документ,
оформлений
у
визначеній
законодавством формі, що містить найменування виду цінного
папера, а також визначені законодавством реквізити.
4. Цінні папери за формою випуску можуть бути на
пред'явника, іменні або ордерні.
Права на цінний папір та права за цінним папером, що існує в
документарній формі, належать:
пред'явникові цінного папера (цінний папір на пред'явника);

Розділ II цього закону також регулює
види цінних паперів

особі, зазначеній в цінному папері (іменний цінний папір);
особі, зазначеній в цінному папері, яка може сама реалізувати
такі права або призначити своїм наказом іншу уповноважену
особу (ордерний цінний папір).
Ордерні цінні папери можуть існувати виключно в
документарній формі.
Права на цінний папір та права за цінним папером, що
існують в бездокументарній формі, належать власникові рахунка
в цінних паперах, відкритого в депозитарній установі, у разі
зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному
кредиторові.
Емітент цінних паперів на пред'явника не має права на
отримання із системи депозитарного обліку цінних паперів
інформації про власників таких цінних паперів у будь-якій
формі, крім випадків, передбачених Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
Емітент іменних цінних паперів має право на отримання із
системи депозитарного обліку цінних паперів інформації про
власників таких цінних паперів у формі реєстру власників
іменних цінних паперів.
Іменні емісійні цінні папери існують виключно в
бездокументарній формі.
Емісійні цінні папери на пред'явника можуть бути переведені
в бездокументарну форму існування шляхом депонування таких
цінних паперів на рахунках у цінних паперах у Центральному
депозитарії цінних паперів або Національному банку України
відповідно до компетенції, встановленої Законом України "Про
депозитарну систему України" (знерухомлені) в установленому
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
порядку. Емісійні цінні папери на пред'явника, що існують в
бездокументарній формі, не можуть бути переведені в
документарну форму.
5. В Україні у цивільному обороті можуть бути такі групи
цінних паперів:
1) пайові цінні папери - цінні папери, які посвідчують участь
їх власника у статутному капіталі (крім інвестиційних
сертифікатів та сертифікатів ФОН), надають власнику право на
участь в управлінні емітентом (крім інвестиційних сертифікатів та
сертифікатів ФОН) і отримання частини прибутку, зокрема у
вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента
(крім сертифікатів ФОН). До пайових цінних паперів
відносяться:

а) акції;
б) інвестиційні сертифікати;
в) сертифікати ФОН;
г) акції корпоративного інвестиційного фонду.
2) боргові цінні папери - цінні папери, що посвідчують
відносини позики і передбачають зобов'язання емітента або
особи, яка видала неемісійний цінний папір, сплатити у
визначений строк кошти, передати товари або надати послуги
відповідно до зобов'язання. До боргових цінних паперів
відносяться:
а) облігації підприємств;
б) державні облігації України;
в) облігації місцевих позик;
г) казначейські зобов'язання України;
ґ)
ощадні
(депозитні)
сертифікати;
д) векселі;
е) облігації міжнародних фінансових організацій;
є) облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
3) іпотечні цінні папери - цінні папери, випуск яких
забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які
посвідчують право власників на отримання від емітента належних
їм коштів. До іпотечних цінних паперів відносяться:
а) іпотечні облігації;
б) іпотечні сертифікати;
в) заставні;
4) приватизаційні цінні папери - цінні папери, які посвідчують
право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації
частки майна державних підприємств, державного житлового
фонду, земельного фонду;
5) похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та
обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж
протягом строку, встановленого договором, цінних паперів,
інших фінансових та/або товарних ресурсів;
6) товаророзпорядчі цінні папери - цінні папери, які надають
їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у
цих документах.
Стаття 4. Перехід прав на цінні папери та прав за цінними
паперами
1. До особи, яка набула право на цінний папір, одночасно 2004/25/ЄС
переходять у сукупності всі права, які ним посвідчуються (права Стаття 10
за цінним папером), крім випадків, установлених законом або 1
Держави-члени

повинні

забезпечити

Держави-члени
повинні
вживати
необхідних заходів, щоб надати будь-

правочином.
Обмеження прав на цінні папери або прав за цінними
паперами може бути встановлено тільки у випадках і в порядку,
що передбачені законом.
2. Права на цінний папір та права за цінним папером на
пред'явника, що існує в документарній формі у паперовому
вигляді, переходять шляхом вручення такого цінного папера
іншій особі, а порядок переходу права на цінний папір та права
за цінним папером на пред'явника, що існує в документарній
формі як електронний документ, визначається Національним
банком України - для фінансових банківських векселів та
Кабінетом Міністрів України - для фінансових казначейських
векселів.
Права на цінний папір та права за цінним папером на
пред'явника, що існує в бездокументарній формі, переходять у
порядку, визначеному для переходу прав на іменні цінні папери.
Перехід прав на знерухомлені цінні папери на пред'явника і
реалізація прав за ними потребує обов'язкової ідентифікації
власника депозитарною установою, що веде рахунок у цінних
паперах такого власника.
Реєстр власників цінних паперів на пред'явника не
складається.
3. Права на іменний цінний папір та права за іменним цінним
папером переходять до іншої особи у порядку, встановленому
законодавством про депозитарну систему України.
Інформацію про власників іменних цінних паперів емітент
одержує у формі реєстру власників іменних цінних паперів.
Перехід прав на іменні цінні папери і реалізація прав за ними
потребує обов'язкової ідентифікації власника депозитарною
установою, що веде рахунок у цінних паперах такого власника.
4. Право власності на ордерний цінний папір переходить
іншій особі шляхом вчинення на ордерному цінному папері
передавального запису (індосаменту). Індосамент може бути
бланковим - без зазначення особи, стосовно якої повинні бути
виконані зобов'язання, або ордерним - із зазначенням такої
особи.
5. Особливості переходу прав на цінні папери та прав за
цінними паперами встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку та правочином.
Стаття 5. Виконання зобов'язань за цінним папером
1. Особа, яка розмістила (видала) ордерний цінний папір, та
індосанти за ним відповідають перед його законним володільцем

публікацію компаніями, як це передбачено у
частині 1 статті 1, докладної інформації про
наступне:
b) будь-які обмеження у передачі цінних
паперів, такі як обмеження у володінні
цінними
паперами
або
необхідність
отримання схвалення компанії або інших
власників цінних паперів, не порушуючи
положення статті 46 Директиви 2001/34/ЄС;
g) будь-які домовленості між акціонерами,
що відомі компанії та можуть призвести до
обмеження у передачі цінних паперів та/або
прав голосу згідно зі змістом Директиви
2001/34/ЄС;
Стаття 11
2. будь-які обмеження у передачі цінних паперів,
передбачені уставом акціонерної компаніїадресата оферти, не повинні застосовуватися
стосовно оферента протягом часу, відведеного
для прийняття пропозиції, викладеного у
частині 1 статті 7.

якому оференту можливість набути
мажоритарну частку в інших компаніях і
повною мірою здійснювати контроль
над ними. Для цього обмеження щодо
передачі цінних паперів, обмеження
прав
голосу,
надзвичайні
права
призначення чи множинні права голосу
повинні бути знесені чи їх дія
призупинена під час періоду на
прийняття оферти і під час проведення
ЗЗА, на яких приймаються рішення про
застосування захисних заходів, про
внесення змін до статуту чи про
відсторонення або призначення членів
виконавчого органу на перших ЗЗА
після закінчення терміну пропозиції.
Якщо власники цінних паперів зазнали
збитків внаслідок скасування їх прав, їм
повинна
бути
запропонована
справедлива компенсація відповідно до
технічних домовленостей встановлених
державами-членами.

Стаття 46
Директиви 2001/34/ЄС
передбачає, що акції можуть вільно
4. Дія цієї статті не розповсюджується на
відчужуватися.
випадки, коли держави-члени володіють
цінними паперами адресата оферти, що є
об’єктом спеціальних прав держав-членів, котрі
не суперечать Договору, так і у відношенні
спеціальних
прав,
передбачених
у
національному законі, котрі не суперечать
Договору.

н/з
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солідарно, якщо інше не встановлено законом. У разі
задоволення вимоги законного володільця ордерного цінного
паперу про виконання посвідченого цим папером зобов'язання
однією або кількома особами з числа тих, хто має такі
зобов'язання, особи, що індосували цінний папір, набувають
право зворотної вимоги (регресу) щодо інших осіб, які мають
зобов'язання за цінним папером.
2. Відмова від виконання зобов'язання, посвідченого цінним
папером, з посиланням на відсутність підстави зобов'язання або
на його недійсність не допускається.
3. Доходи за емісійними цінними паперами сплачуються у
порядку, передбаченому законодавством про депозитарну
систему України.
Стаття 5-1. Особливості укладання, зміни, розірвання та
виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів
1. Договір купівлі-продажу цінних паперів, що укладається на
фондовій біржі, вважається укладеним з моменту фіксації такою
фондовою біржею факту укладення договору відповідно до її
правил.
Зазначений договір не може бути розірваний, крім випадків,
передбачених законом.
2. Максимальні строки виконання договорів купівлі-продажу
цінних паперів встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
Стаття 5-2. Конвертація цінних паперів
1. Конвертація цінних паперів - обмін цінних паперів
одного випуску на цінні папери іншого випуску цього ж емітента.
2. Рішення про проведення конвертації приймається органом
емітента, уповноваженим приймати таке рішення.
3. При проведенні конвертації емітент зобов’язаний здійснити
викуп цінних паперів, що конвертуються, у їх власників, які не
згодні з рішенням про проведення конвертації.
Порядок повідомлення власників цінних паперів про
проведення конвертації цінних паперів, порядок повідомлення
емітента власниками цінних паперів про згоду (або незгоду) з
рішенням про проведення конвертації і строк, у який цінні
папери мають бути пред’явлені їх власниками для викупу,
повинні бути передбачені рішенням відповідного органу емітента
про проведення конвертації.
Викуп цінних паперів у власників, які не згодні з рішенням
про проведення конвертації, здійснюється за ринковою вартістю,
але не нижче ніж номінальна вартість таких цінних паперів.

н/з

2003/71/ЄС
Стаття 4
2. Зобов’язання щодо опублікування проспекту
не поширюється на виставлення на продаж на
регульованому ринку таких видів цінних паперів:
…. (g) акції, емітовані в результаті конверсії,
обміну інших цінних паперів або реалізації прав,
наданих іншими цінними паперами, за умови,
що вказані акції того ж класу, що й акції,
виставлені на продаж на тому ж регульованому
ринку;
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Ринкова вартість визначається:
за біржовим курсом - для цінних паперів, які включені до
біржового списку фондової біржі;
за вартістю, визначеною незалежним оцінювачем відповідно
до законодавства про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність, - для цінних паперів, які не
включені до біржового списку фондової біржі.
4. Після проведення розрахунків з власниками цінних паперів
реєстрація випуску цінних паперів, що конвертуються, підлягає
скасуванню в порядку, встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
Порядок
проведення
конвертації
встановлюється
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
5. Особливості конвертації цінних паперів інституту спільного
інвестування встановлюються законодавством про інститути
спільного інвестування.
РОЗДІЛ ІІ. ВИДИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Стаття 6. Акції
1. Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права н/з
його власника (акціонера), що стосуються акціонерного
товариства, включаючи право на отримання частини прибутку
акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на
отримання частини майна акціонерного товариства у разі його
ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також
немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та
законом, що регулює питання створення, діяльності та
припинення акціонерних товариств.
Акція є неподільною. Порядок реалізації прав співвласників
акції (акцій) визначається Цивільним кодексом України та
законом, що регулює питання створення, діяльності та
припинення акціонерних товариств.
2. Акціонер приватного та публічного товариства має
переважне право на придбання акцій додаткової емісії.
Переважним правом акціонера визнається:
Право акціонера - власника простих акцій придбавати у
процесі приватного розміщення товариством прості акції
пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній
кількості емітованих простих акцій;
право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати
у процесі приватного розміщення товариством привілейовані
акції цього або нового класу, якщо акції такого класу надають їх
власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи
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виплат у разі ліквідації товариства, пропорційно частці належних
акціонеру привілейованих акцій певного класу в загальній
кількості привілейованих акцій цього класу.
Порядок реалізації переважного права на придбання акцій
додаткової емісії встановлюється Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
3. Емітентом акцій є тільки акціонерне товариство. Порядок
прийняття відповідним органом акціонерного товариства
рішення про розміщення акцій визначається законом, що
регулює питання утворення, діяльності та припинення
акціонерних товариств.
Акції існують виключно в бездокументарній формі.
4. Акція має номінальну вартість, установлену в національній
валюті. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути
меншою, ніж одна копійка.
5. Акціонерне товариство розміщує тільки іменні акції. У разі
існування акцій у документарній формі власникові акцій
видається сертифікат акції (акцій).
У сертифікаті акції (акцій) зазначаються вид цінного паперу,
найменування акціонерного товариства, серія і номер
сертифіката, міжнародний ідентифікаційний номер цінного
паперу, тип і клас акцій, номінальна вартість акції, кількість акцій,
що належить власникові за таким сертифікатом, ім'я
(найменування) власника, підпис керівника емітента або іншої
уповноваженої особи.
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
можуть встановлюватися додаткові реквізити сертифіката акції
(акцій).
6. Акціонерне товариство розміщує акції двох типів - прості та
привілейовані.
7. Прості акції надають їх власникам право на отримання
частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів,
на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання
частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та
інші права, передбачені законом, що регулює питання створення,
діяльності та припинення акціонерних товариств. Прості акції
надають їх власникам однакові права.
Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції
або інші цінні папери акціонерного товариства.
Надання будь-яких гарантій щодо отримання доходу
(дивідендів) за простими акціями забороняється.
8. Привілейовані акції надають їх власникам переважні,

стосовно власників простих акцій, права на отримання частини
прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та на
отримання частини майна акціонерного товариства у разі його
ліквідації, а також надають права на участь в управлінні
акціонерним товариством у випадках, передбачених статутом і
законом, який регулює питання створення, діяльності та
припинення акціонерних товариств.
9. Акціонерне товариство розміщує привілейовані акції різних
класів (з різним обсягом прав), якщо така можливість
передбачена його статутом. У такому разі у проспекті їх емісії
зазначається черговість отримання дивідендів і виплат з майна
ліквідованого товариства для кожного класу привілейованих
акцій, розміщених акціонерним товариством, яка встановлюється
статутом товариства. Привілейовані акції певних класів можуть
бути конвертовані у прості акції або у привілейовані акції інших
класів, якщо це передбачено проспектом їх емісії.
Частка привілейованих акцій у статутному капіталі
акціонерного товариства не може перевищувати 25 відсотків.
10. Реєстрацію випуску акцій здійснює Національна комісія з
цінних паперів та фондового ринку в установленому нею
порядку. Обіг акцій дозволяється після реєстрації Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про
результати розміщення акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію
випуску акцій.
11. Особливості емісії, обігу, обліку та викупу акцій
корпоративних
інвестиційних
фондів
визначаються
законодавством.
Стаття 6-1. Акції корпоративного інвестиційного фонду
1. Акція корпоративного інвестиційного фонду - цінний пропущено
папір, емітентом якого є корпоративний інвестиційний фонд та
який посвідчує майнові права його власника (учасника
корпоративного інвестиційного фонду), включаючи право на
отримання
дивідендів
(для
закритого
корпоративного
інвестиційного фонду), частини майна корпоративного
інвестиційного фонду у разі його ліквідації, право на управління
корпоративним інвестиційним фондом, а також немайнові права,
передбачені
законодавством
про
інститути
спільного
інвестування.
2. Акції корпоративного інвестиційного фонду є виключно
простими та існують у бездокументарній формі.
3. Строк розміщення акцій відкритого та інтервального
корпоративних інвестиційних фондів не обмежується.
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4. Акції корпоративного інвестиційного фонду можуть
надавати його власнику право на отримання доходу у вигляді
дивідендів, крім відкритого та інтервального корпоративних
інвестиційних фондів.
5. Особливості емісії, обігу, обліку та погашення акцій
корпоративного
інвестиційного
фонду
визначаються
законодавством про інститути спільного інвестування.
Стаття 7. Облігації
1. Облігація - цінний папір, що посвідчує внесення його пропущено
першим власником грошей, визначає відносини позики між
власником облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання
емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у
передбачений проспектом емісії (для державних облігацій
України - умовами їх розміщення) строк та виплатити доход за
облігацією, якщо інше не передбачено проспектом емісії (для
державних облігацій України - умовами їх розміщення).
Перехід права власності на облігації емітента до іншої особи
не є підставою для звільнення емітента від виконання зобов'язань,
що підтверджуються облігацією.
2. Облігації можуть існувати виключно в бездокументарній
формі.
3. Емітент, у порядку, встановленому Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку, може розміщувати
відсоткові, цільові та дисконтні облігації.
Відсоткові облігації - облігації, за якими передбачається
виплата відсоткових доходів.
Цільові облігації - облігації, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі товарів та/або надання послуг
відповідно до вимог, встановлених проспектом емісії (для
державних облігацій України - умовами їх розміщення), а також
шляхом сплати коштів власнику таких облігацій у випадках та
порядку, передбачених проспектом емісії облігацій (для
державних облігацій України - умовами їх розміщення).
Дисконтні облігації - облігації, що розміщуються за ціною,
нижчою ніж їх номінальна вартість. Різниця між ціною
придбання та номінальною вартістю облігації, яка виплачується
власнику облігації під час її погашення становить доход (дисконт)
за облігацією.
4. Облігації можуть розміщуватися з фіксованим строком
погашення, єдиним для всього випуску. Дострокове погашення
облігацій за вимогою їх власників дозволяється у разі, коли така
можливість передбачена проспектом емісії (для державних
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облігацій України - умовами їх розміщення), яким визначені
порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій і
строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового
погашення.
5. Погашення відсоткових та дисконтних облігацій
здійснюється виключно грошима. Погашення цільових облігацій
здійснюється шляхом передачі товарів та/або надання послуг, а
також сплати коштів власнику таких облігацій у випадках та
порядку, передбачених проспектом емісії облігацій (для
державних облігацій України - умовами їх розміщення).
6. Облігація має номінальну вартість, визначену в
національній валюті, а якщо це передбачено проспектом емісії
(для державних облігацій України - умовами їх розміщення) - в
іноземній валюті. Мінімальна номінальна вартість облігації не
може бути меншою ніж одна копійка.
7. Емітент може розміщувати іменні облігації та облігації на
пред'явника. Обіг облігацій дозволяється після реєстрації
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва
про реєстрацію випуску облігацій.
9. Продаж облігацій здійснюється в національній валюті, а
якщо це передбачено законодавством та проспектом емісії
відповідного випуску облігацій (для державних облігацій України
- умовами їх розміщення), - в іноземній валюті.
Стаття 8. Облігації підприємств
1. Облігації підприємств розміщуються юридичними особами н/з
тільки після повної сплати свого статутного капіталу.
Облігації підприємств підтверджують зобов'язання емітента за
ними та не дають право на участь в управлінні емітентом.
2. Не допускається розміщення облігацій підприємств для
формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також
покриття збитків від господарської діяльності шляхом
зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної
господарської діяльності.
3. Юридична особа має право розміщувати відсоткові та/або
дисконтні облігації на суму, яка не перевищує трикратного
розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що
надається їй з цією метою третіми особами.
Порядок емісії, обігу та викупу цільових облігацій підприємств
встановлюється Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
4. Проспект емісії облігацій, емісія яких здійснюється
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акціонерним товариством, може передбачати можливість їх
конвертації в акції акціонерного товариства (конвертовані
облігації).
5. Рішення про розміщення облігацій підприємств
приймається відповідним органом управління емітента згідно з
нормами законів, що регулюють порядок створення, діяльності
та припинення юридичних осіб відповідної організаційноправової форми.
Кошти, залучені від емісії цільових облігацій підприємств,
використовуються на цілі, визначені проспектом емісії таких
облігацій.
6. Реєстрацію випуску облігацій підприємств здійснює
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в
установленому нею порядку.
7. Емітент облігацій підприємств може прийняти рішення про
продовження визначених проспектом емісії строків обігу та
погашення облігацій у разі викупу ним усього відповідного
випуску (серії) облігацій або згоди на продовження таких строків
усіх власників відповідного випуску (серії) облігацій. У разі такого
викупу його ціна не може бути меншою ніж номінальна вартість
облігацій.
Тривалість періоду, на який можуть бути продовжені строки
обігу та погашення облігацій підприємств, не може перевищувати
тривалості періоду, визначеного проспектом емісії таких
облігацій.
Повторне продовження строків обігу та погашення облігацій
підприємств не допускається.
Порядок продовження строків обігу та погашення облігацій
підприємств встановлюється Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.
Стаття 8-1. Цільові облігації підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта
(частини об'єкта) житлового будівництва
1. Емісію цільових облігацій підприємств, виконання пропущено
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта
(частини об'єкта) житлового будівництва, може здійснювати
юридична особа, яка згідно із законодавством має право на
виконання функцій замовника будівництва такого об'єкта, або
юридична особа, що уклала договір участі у будівництві житла з
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
що мають право власності, оренди чи постійного користування
земельною ділянкою, на якій буде розташовано об'єкт житлового

пропущено

будівництва, яким забезпечуватиметься виконання зобов'язань за
цільовими облігаціями.
2. Емітент цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта
(частини об'єкта) житлового будівництва, не має права вчиняти
будь-які дії, наслідком яких може бути встановлення обтяження на
такий об'єкт (частину об'єкта) житлового будівництва, земельну
ділянку, яка призначена для спорудження об'єкта житлового
будівництва, та майнові права на них.
3. У разі прийняття органами місцевого самоврядування або
органами виконавчої влади за їх ініціативою у випадках та
порядку, передбачених законом, рішення, що має наслідком
зміну користувача земельної ділянки, яка призначена для
спорудження об'єкта житлового будівництва, що фінансується із
залученням коштів фізичних та/або юридичних осіб шляхом
емісії цільових облігацій підприємств, у відповідному місцевому
бюджеті передбачаються видатки для відшкодування збитків
власникам таких облігацій. Спори про відшкодування таких
збитків зазначених власників вирішуються відповідно до закону.
Порядок визначення розміру зазначених збитків та здійснення
відшкодування встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 9. Облігації місцевих позик
1. До облігацій місцевих позик належать облігації внутрішніх пропущено
та зовнішніх місцевих позик.
Рішення про розміщення облігацій місцевих позик приймає
Верховна Рада Автономної Республіки Крим або міська рада
відповідно до вимог, установлених бюджетним законодавством.
2. Реєстрацію випуску облігацій місцевих позик здійснює
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в
установленому нею порядку.
3. Особливості погашення та реалізації прав за облігаціями
місцевих позик визначаються проспектом емісії облігацій
відповідного випуску.
Стаття 10. Державні облігації України
1. Державні облігації України можуть бути:
пропущено
довгострокові - понад п'ять років;
середньострокові - від одного до п'яти років;
короткострокові - до одного року.
2. Державні облігації України поділяються на облігації
внутрішніх державних позик України, облігації зовнішніх
державних позик України та цільові облігації внутрішніх
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державних позик України.
3. Облігації внутрішніх державних позик України - державні
цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому
фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо
відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної
вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення
облігацій. Номінальна вартість облігацій внутрішніх державних
позик України може бути визначена в іноземній валюті.
4. Цільові облігації внутрішніх державних позик України облігації внутрішніх державних
позик, емісія яких є джерелом фінансування дефіциту
державного бюджету в обсягах, передбачених на цю мету
законом про Державний бюджет України на відповідний рік, та в
межах граничного розміру державного боргу.
Основним реквізитом цільових облігацій внутрішніх
державних позик України є зазначення передбаченого законом
про Державний бюджет України на відповідний рік напряму
використання залучених від розміщення таких облігацій коштів.
Кошти, залучені до Державного бюджету України від
розміщення цільових облігацій внутрішніх державних позик
України, використовуються виключно для фінансування
державних або регіональних програм і проектів на умовах їх
повернення в обсягах, передбачених на цю мету законом про
Державний бюджет України на відповідний рік. Фінансування
здійснюється відповідно до кредитних договорів, що укладаються
між державою в особі Міністерства фінансів України та
отримувачем коштів. Умови кредитних договорів повинні
відповідати умовам розміщення цільових облігацій внутрішніх
державних позик України з обов'язковим установленням дати
обслуговування та погашення кредиту за п'ять днів до дати
обслуговування та погашення цільових облігацій внутрішніх
державних позик України.
5. Облігації зовнішніх державних позик України - державні
боргові цінні папери, що розміщуються на міжнародних
фондових ринках і підтверджують зобов'язання України
відшкодувати пред'явникам цих облігацій їх номінальну вартість з
виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.
6. Емісія державних облігацій України є частиною
бюджетного процесу і не підлягає регулюванню Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку.
7. Емісія державних облігацій України регулюється законом
України про Державний бюджет України на відповідний рік,

яким встановлюються граничні розміри державного зовнішнього
та внутрішнього боргу.
Рішення про розміщення облігацій зовнішніх та внутрішніх
державних позик України та умови їх розміщення приймається
згідно з Бюджетним кодексом України.
Розміщення державних облігацій України здійснюється у разі
дотримання на кінець року граничних розмірів державного
зовнішнього та внутрішнього боргу, передбачених Верховною
Радою України в законі про Державний бюджет України на
відповідний рік.
8. Умови розміщення та погашення облігацій внутрішніх
державних позик України і цільових облігацій внутрішніх
державних позик України, не визначені умовами розміщення,
встановлюються Міністерством фінансів України відповідно до
законодавства.
9. Національний банк України виконує операції з
обслуговування державного боргу, пов'язані з розміщенням
облігацій внутрішніх державних позик та цільових облігацій
внутрішніх державних позик України, їх погашенням і виплатою
доходів за ними, а також провадить депозитарну діяльність щодо
цих цінних паперів. Порядок проведення операцій, пов'язаних з
розміщенням цих облігацій, встановлюється Національним
банком України за погодженням з Міністерством фінансів
України. Особливості провадження депозитарної діяльності з
державними облігаціями України визначаються Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку разом з
Національним банком України.
10. Розміщення, обслуговування та погашення облігацій
зовнішніх державних позик України здійснює Міністерство
фінансів України, яке може залучати для цього банки,
інвестиційні компанії тощо. Відносини між Міністерством
фінансів України і цими організаціями регулюються
відповідними договорами.
11. Витрати на підготовку розміщення, а також на розміщення,
погашення державних облігацій України, виплату доходів
здійснюються відповідно до умов розміщення державних
облігацій України за рахунок коштів, передбачених на такі цілі у
Державному бюджеті України.
12. Державні облігації України можуть бути іменними або на
пред'явника.
Державні облігації України можуть існувати виключно в
бездокументарній формі.

13. Продаж облігацій внутрішніх державних позик України
здійснюється в національній або іноземній валюті, а облігацій
зовнішніх державних позик України - у валюті запозичення.
14. Виплата доходів і погашення державних облігацій України
здійснюються грошима або державними облігаціями України
інших видів за згодою сторін.
Стаття 10-1. Облігації міжнародних фінансових організацій
1. Міжнародна фінансова організація - міжнародна пропущено
організація, яка на умовах, визначених своїм установчим актом,
та/або відповідно до міжнародного договору України здійснює
емісію облігацій на території України.
Міжнародні фінансові організації можуть здійснювати в
порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку, емісію відсоткових або дисконтних
облігацій виключно шляхом публічного розміщення на
українських фондових біржах, які за результатами конкурсного
відбору були включені Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку до затвердженого нею переліку.
Емісії облігацій міжнародних фінансових організацій
обслуговуються у депозитарній системі України.
2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування державної фінансової політики, за погодженням з
Національним банком України надає дозвіл на здійснення
міжнародною фінансовою організацією емісії облігацій. Рішення
щодо надання зазначеного погодження або щодо обґрунтованої
відмови у такому наданні приймається в установленому порядку
протягом п'яти робочих днів з дня отримання відповідного
звернення від міжнародної фінансової організації.
3.
Кошти,
отримані
міжнародними
фінансовими
організаціями, членом яких є Україна, від розміщення облігацій,
використовуються для здійснення такими організаціями операцій
відповідно до установчих актів таких організацій та/або
міжнародних договорів України згідно з Конституцією України
та Законом України "Про міжнародні договори України" .
У разі якщо Україна не є членом міжнародної фінансової
організації та/або з такою організацією не укладено
міжнародний договір України, кошти, отримані цією
організацією від розміщення облігацій, використовуються за
погодженням з Кабінетом Міністрів України у визначеному ним
порядку.
Особливості емісії та обігу облігацій міжнародних фінансових
організацій, у тому числі перелік документів, що подаються для
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реєстрації випуску таких облігацій, та вимоги до їх оформлення, а
також строки реєстрації випуску та звіту про результати
розміщення цінних паперів визначаються Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4. Облігація міжнародної фінансової організації має
номінальну вартість, визначену в національній валюті.
Розміщення, продаж та погашення зазначених облігацій
здійснюються в національній валюті.
5. Вимоги до розкриття інформації міжнародними
фінансовими організаціями як 5.
5. Вимоги до розкриття інформації міжнародними
фінансовими організаціями як емітентами облігацій, зокрема
порядок, зміст та строки подання ними регулярної та особливої
інформації, встановлюються Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України.
6. Положення частини п'ятої статті 30, абзацу другого частини
першої статті 33, статей 39, 40 та 41 цього Закону не
поширюються на міжнародні фінансові організації та облігації
міжнародних фінансових організацій.
Стаття 11. Казначейські зобов'язання України
1. Казначейське зобов'язання України - державний цінний пропущено
папір, що розміщується виключно на добровільних засадах серед
фізичних осіб, посвідчує факт заборгованості Державного
бюджету України перед власником казначейського зобов'язання
України, дає власнику право на отримання грошового доходу та
погашається відповідно до умов розміщення казначейських
зобов'язань України. Номінальна вартість казначейських
зобов'язань України може бути визначена у національній або
іноземній валюті.
Обсяг емісії казначейських зобов'язань України у сукупності з
емісією державних облігацій внутрішніх державних позик
України не може перевищувати граничного обсягу внутрішнього
державного боргу та обсягу пов'язаних з обслуговуванням
державного боргу видатків, визначених законом про Державний
бюджет України на відповідний рік.
Емісія казначейських зобов'язань України є частиною
бюджетного процесу і не підлягає регулюванню Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Погашення
та сплата доходу за казначейськими
зобов'язаннями України гарантується доходами Державного
бюджету України.
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2. Казначейські зобов'язання України можуть бути:
довгострокові - понад п'ять років;
середньострокові - від одного до п'яти років;
короткострокові - до одного року.
3. Емітентом казначейських зобов'язань України виступає
держава в особі Міністерства фінансів України за дорученням
Кабінету Міністрів України.
4. Казначейські зобов'язання України можуть бути іменними
або на пред'явника.
Казначейські зобов'язання України розміщуються у
документарній або бездокументарній формі.
У разі розміщення казначейських зобов'язань України у
документарній формі видається сертифікат.
У сертифікаті казначейського зобов'язання України
зазначаються
вид
цінного
паперу,
найменування
і
місцезнаходження емітента, сума платежу, дата виплати
грошового доходу, дата погашення, зазначення місця, в якому
повинно бути здійснено погашення, дата і місце видачі
казначейського зобов'язання України, серія та номер сертифіката
казначейського зобов'язання України, підпис керівника емітента
або іншої уповноваженої особи. У сертифікаті іменного
казначейського зобов'язання України також зазначається ім'я
власника.
Особливості погашення та реалізації прав за казначейськими
зобов'язаннями України визначаються умовами їх розміщення,
які затверджуються Міністерством фінансів України відповідно
до законодавства.
Продаж, виплата грошового доходу та погашення
казначейських зобов'язань України здійснюються в національній
або іноземній валюті відповідно до умов їх розміщення.
5. Рішення про розміщення казначейських зобов'язань
України приймається згідно з Бюджетним кодексом України. У
рішенні передбачаються умови розміщення та погашення
казначейських зобов'язань України.
6. Умови розміщення казначейських зобов'язань України
можуть передбачати їх погашення шляхом зменшення
зобов'язань перед Державним бюджетом України власника
казначейського зобов'язання України на вартість цього
зобов'язання.
7. Порядок визначення вартості продажу казначейських
зобов'язань України, під час їх розміщення встановлюється
Міністерством фінансів України.

8. Особливості провадження депозитарної діяльності з
казначейськими
зобов'язаннями
України
визначаються
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
разом з Національним банком України.
Стаття 12. Інвестиційні сертифікати
1. Інвестиційний сертифікат - цінний папір, який н/з
розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією,
компанією з управління активами пайового інвестиційного
фонду та посвідчує право власності інвестора на частку в
інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії
та пайовому інвестиційному фонді.
2.
Емітентом
інвестиційних
сертифікатів
виступає
інвестиційний фонд, інвестиційна компанія або компанія з
управління активами пайового інвестиційного фонду.
3. Кількість проголошених інвестиційних сертифікатів
пайового інвестиційного фонду зазначається у проспекті емісії.
Строк, протягом якого здійснюється укладення договорів з
першими власниками щодо відчуження інвестиційних
сертифікатів відкритого та інтервального пайових інвестиційних
фондів, не обмежується.
4. Інвестиційні сертифікати можуть надавати його власнику
право на отримання доходу у вигляді дивідендів. Дивіденди за
інвестиційними сертифікатами відкритого та інтервального
пайового інвестиційних фондів не нараховуються і не
сплачуються.
5. Розміщення похідних (деривативів), базовим активом яких є
право на отримання інвестиційних сертифікатів, не допускається.
6. Особливості емісії, обігу, обліку та погашення
інвестиційних
сертифікатів
визначаються
відповідним
законодавством.
Стаття 13. Ощадні (депозитні) сертифікати
1. Ощадний (депозитний) сертифікат - цінний папір, який пропущено
підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника
(власника сертифіката) на одержання зі спливом встановленого
строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у
банку, який його видав.
2. Ощадний (депозитний) сертифікат є неемісійним цінним
папером, що видається на певний строк (під відсотки,
передбачені умовами його видачі).
Ощадні (депозитні) сертифікати можуть бути іменними або на
пред'явника та існують виключно у документарній формі.
3. В ощадному (депозитному) сертифікаті зазначаються вид

Нічого додати
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цінного паперу, найменування і місцезнаходження банку, що
випустив сертифікат, серія і номер сертифіката, дата випуску,
сума депозиту, процентна ставка, строк отримання вкладу, підпис
керівника банку або іншої уповноваженої особи, засвідчений
печаткою банку.
4. Права за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом
передаються в порядку, встановленому для відступлення права
вимоги. Передача прав за ощадним (депозитним) сертифікатом
на пред'явника здійснюється шляхом передачі ощадного
(депозитного) сертифіката.
5. Доход за ощадними (депозитними) сертифікатами
виплачується під час пред'явлення їх для оплати в банк, що
розмістив ці сертифікати.
У разі дострокового пред'явлення ощадного (депозитного)
сертифіката до оплати банк виплачує суму вкладу та відсотки (за
вкладами на вимогу), якщо умовами випуску сертифіката не
передбачено інший розмір відсотків.
Стаття 14. Вексель
1. Вексель - цінний папір, який посвідчує безумовне грошове пропущено
зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити
після настання строку платежу визначену суму власнику векселя
(векселедержателю).
2. Векселі можуть бути прості або переказні та існують
виключно у документарній формі.
3. Особливості видачі та обігу векселів, здійснення операцій з
векселями, погашення вексельних зобов'язань та стягнення за
векселями визначаються законом.
Стаття
15. Іпотечні,
приватизаційні,
похідні
та
товаророзпорядчі цінні папери
1. Особливості емісії (видачі), обігу та обліку заставних, пропущено
іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН,
приватизаційних, похідних, товаророзпорядчих цінних паперів
та порядок розкриття інформації щодо них визначаються
законодавством.
Розділ
ІІІ.
ПРОФЕСІЙНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
НА
ФОНДОВОМУ РИНКУ
Стаття 16. Види професійної діяльності на фондовому ринку
1. Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність пропущено
акціонерних
товариств
і
товариств
з
обмеженою
відповідальністю з надання фінансових та інших послуг у сфері
розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав на цінні папери
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пропущено
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та прав за цінними паперами, управління активами інституційних
інвесторів, що відповідає вимогам, установленим до такої
діяльності цим Законом та законодавством.
Поєднання професійної діяльності на фондовому ринку з
іншими видами діяльності забороняється, крім:
провадження банком діяльності з торгівлі цінними паперами,
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів та діяльності з
ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
надання професійним учасником фондового ринку
консультаційних послуг щодо емісії, обігу та обліку цінних
паперів, щодо прав та обов'язків емітента, інвестора та/або
особи, яка видала неемісійний цінний папір, щодо обігу та обліку
інших фінансових інструментів, а також щодо здійснення
фінансових інвестицій у зазначені цінні папери та інші фінансові
інструменти;
здійснення компанією з управління активами діяльності з
адміністрування пенсійних фондів та/або діяльності з управління
іпотечним покриттям.
2. На фондовому ринку здійснюються такі види професійної
діяльності:
діяльність з торгівлі цінними паперами;
діяльність з управління активами інституційних інвесторів;
депозитарна діяльність;
діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;
клірингова діяльність.
3. Професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється
виключно на підставі ліцензії, що видається Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку (крім професійної
діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та
депозитарної діяльності Національного банку України). Перелік
документів, необхідних для отримання ліцензії, порядок її видачі
та анулювання встановлюються Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.
Професійна діяльність Центрального депозитарію цінних
паперів провадиться на підставі правил Центрального
депозитарію цінних паперів, зареєстрованих Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому
законодавством порядку.
Депозитарна діяльність Національного банку України
провадиться з урахуванням особливостей депозитарної та
клірингової діяльності з цінними паперами відповідно до
компетенції, встановленої Законом України "Про депозитарну

систему України".
4. Професійна діяльність учасників фондового ринку, крім
фондових бірж та депозитаріїв, здійснюється за умови членства
щонайменше в одному об'єднанні професійних учасників ринку
цінних паперів та/або саморегулівній організації, що об'єднує
професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним
видом професійної діяльності.
5. Професійні учасники фондового ринку можуть утворювати
відокремлені підрозділи за межами України за погодженням з
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та
у встановленому нею порядку.
Професійні учасники фондового ринку та їх відокремлені
підрозділи, у тому числі ті, що утворені та діють в іноземних
державах, повинні дотримуватися вимог щодо організації
фінансового моніторингу, встановлених законодавством України
у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
У разі якщо вимоги щодо організації фінансового
моніторингу суперечать законодавству іноземної держави, на
території якої утворено відокремлений підрозділ, професійний
учасник фондового ринку зобов'язаний повідомити спеціально
уповноважений орган з питань фінансового моніторингу і
Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про
неможливість дотримання його відокремленим підрозділом
зазначених вимог.
6. Професійний учасник фондового ринку в установленому
законодавством порядку вживає заходів щодо обмеження ділових
відносин або фінансових операцій з особами, що діють на
території держав, які не виконують або неналежним чином
виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій,
задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
Стаття 17. Діяльність з торгівлі цінними паперами
1. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на пропущено
фондовому ринку провадиться торговцями цінними паперами,
які створюються у формі господарського товариства та для яких
операції з цінними паперами та іншими фінансовими
інструментами є виключним видом діяльності, крім випадків,
передбачених цим Законом, а також банками.
Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає:
брокерську діяльність;
дилерську діяльність;

пропущено

андеррайтинг;
діяльність з управління цінними паперами.
Торговець цінними паперами може провадити дилерську
діяльність, якщо має сплачений грошовими коштами статутний
капітал у розмірі не менш як 500 тисяч гривень, брокерську
діяльність - не менш як 1 мільйон гривень, андеррайтинг або
діяльність з управління цінними паперами - не менш як 7
мільйонів гривень.
У статутному капіталі торговця цінними паперами частка
іншого торговця не може перевищувати 10 відсотків.
Ліцензія на провадження андеррайтингу видається лише за
умови наявності у торговця цінними паперами ліцензії на
провадження дилерської діяльності.
2. Брокерська діяльність - укладення торговцем цінними
паперами цивільно-правових договорів (зокрема на підставі
договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів та інших
фінансових інструментів від свого імені (від імені іншої особи), за
дорученням і за рахунок іншої особи.
Торговець цінними паперами може виступати поручителем
або гарантом виконання зобов'язань перед третіми особами за
договорами, що укладаються від імені клієнта такого торговця,
отримуючи за це винагороду, що визначається договором
торговця цінними паперами з клієнтом.
Торговець цінними паперами, який провадить брокерську
діяльність, може надавати своїм клієнтам консультації щодо
купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових
інструментів.
На грошові кошти та цінні папери клієнтів, що передаються
торговцям цінними паперами або знаходяться у них згідно з
договорами на здійснення брокерської діяльності, не може бути
звернено стягнення за зобов'язаннями торговця цінними
паперами, не пов'язаними із здійсненням ним функцій брокера.
3. Дилерська діяльність - укладення торговцем цінними
паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів та
інших фінансових інструментів від свого імені та за свій рахунок
з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом.
4. Андеррайтинг - укладення торговцем цінними паперами
договорів щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій
чи надання послуг, пов'язаних з таким відчуженням, у процесі
емісії цих цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок
емітента на підставі відповідного договору з емітентом.
Андеррайтер може надавати консультації емітенту щодо

розміщення цінних паперів цього емітента.
Андеррайтер відповідно до договору з емітентом може
здійснювати:
купівлю цінних паперів у емітента з подальшим їх
перепродажем інвесторам;
гарантування повного або часткового продажу цінних паперів
емітента інвесторам, повний чи частковий їх викуп за
фіксованою ціною з подальшим перепродажем;
продаж якомога більшої кількості цінних паперів, без
зобов'язання придбати будь-які цінні папери, що не були
продані.
З метою організації публічного розміщення цінних паперів
андеррайтери можуть укладати між собою договір про спільну
діяльність.
5. Діяльність з управління цінними паперами - діяльність, яка
провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за
винагороду протягом визначеного строку на підставі договору
про управління переданими йому цінними паперами, іншими
фінансовими
інструментами
та
грошовими
коштами,
призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові
інструменти, а також отриманими у процесі управління цінними
паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими
коштами в інтересах установника управління або визначених ним
третіх осіб.
Договір про управління цінними паперами, іншими
фінансовими
інструментами
і
грошовими
коштами,
призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові
інструменти, може передбачати виникнення у торговця цінними
паперами права довірчої власності на передані йому в управління
цінні папери, інші фінансові інструменти і грошові кошти,
призначені для інвестування в цінні папери та інші фінансові
інструменти, а також виникнення права довірчої власності на
грошові кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти,
отримані торговцем цінними паперами від управління цінними
паперами та іншими фінансовими інструментами.
Торговець цінними паперами, який провадить діяльність з
управління цінними паперами, може надавати консультації,
пов'язані з обслуговуванням установника управління.
Торговець цінними паперами має право укладати договори
про управління цінними паперами з фізичними та юридичними
особами.
Сума договору про управління цінними паперами з одним

клієнтом - фізичною особою має становити не менше суми,
еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам.
Істотні умови договору про управління цінними паперами
встановлюються законом та за домовленістю сторін.
Договір про управління цінними паперами не може
укладатися торговцем цінними паперами з компанією з
управління активами.
Торговець цінними паперами здійснює управління цінними
паперами відповідно до вимог Цивільного кодексу України,
цього Закону, інших законів, нормативно-правових актів
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
6. Договір доручення, договір комісії або договір про
управління цінними паперами укладається з торговцем цінними
паперами в письмовій формі. Права та обов'язки торговця
цінними паперами стосовно його клієнта, умови укладення
договорів щодо цінних паперів, порядок звітності торговця перед
його клієнтом, порядок і умови виплати торговцю винагороди
визначаються у договорі, що укладається між ними.
Торговець цінними паперами зобов'язаний виконувати
доручення клієнтів за договорами доручення, договорами комісії
та договорами про управління цінними паперами на
найвигідніших для клієнта умовах. Доручення клієнтів
виконуються торговцем цінними паперами у порядку їх
надходження, якщо інше не передбачено договором або
дорученням клієнтів. У разі укладення торговцем цінними
паперами договорів за власний рахунок разом з укладенням ним
договорів за рахунок клієнта виконання договорів для клієнта є
пріоритетним.
7. Торговець цінними паперами веде облік цінних паперів,
грошових коштів окремо для кожного клієнта та окремо від
цінних паперів, грошових коштів та майна, що перебувають у
власності торговця цінними паперами, відповідно до вимог,
установлених Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку за погодженням з Міністерством фінансів
України, а у випадках, установлених законодавством, - також з
Національним банком України. На грошові кошти та цінні
папери клієнтів, що передаються торговцям цінними паперами в
управління, не може бути звернене стягнення за зобов'язаннями
торговця цінними паперами, що не пов'язані із здійсненням ним
функцій управителя.
Для провадження діяльності з управління цінними паперами
грошові кошти клієнта (клієнтів), у разі якщо це передбачено

договором управління, зараховуються на окремий поточний
рахунок торговця цінними паперами в банку окремо від власних
коштів торговця цінними паперами та відповідно до умов
договору (договорів) про управління цінними паперами, іншими
фінансовими
інструментами
і
грошовими
коштами,
призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові
інструменти. Торговець цінними паперами звітує перед
клієнтами про використання їхніх грошових коштів.
Торговець цінними паперами вправі використовувати грошові
кошти клієнтів, якщо це передбачено договором про управління
цінними паперами.
Договором про управління цінними паперами може бути
передбачено розподіл між сторонами прибутку, отриманого
торговцем цінними паперами від використання грошових коштів
клієнта.
8. Правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися за
участю або посередництвом торгівця цінними паперами, крім
випадків:
розміщення емітентом власних цінних паперів;
викупу та продажу емітентом власних цінних паперів;
проведення розрахунків з використанням неемісійних цінних
паперів;
розміщення казначейських зобов'язань України;
внесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу
юридичних осіб;
дарування цінних паперів;
спадкування та правонаступництва цінних паперів;
вчинення правочинів, пов'язаних з виконанням судових
рішень;
вчинення правочинів у процесі приватизації.
9. Правочини щодо цінних паперів, вчинені без участі
(посередництва) торговця цінними паперами, крім випадків,
передбачених частиною восьмою цієї статті, є нікчемними.
Правочини, що вчиняються між торговцями цінними
паперами, для кожного з них є провадженням професійної
діяльності з торгівлі цінними паперами.
10. Торговець цінними паперами зобов'язаний подавати до
загальнодоступної інформаційної бази даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних
паперів для подальшого розміщення таку інформацію про всі
вчинені поза фондовою біржою ним або за його участю
правочини щодо емісійних цінних паперів:

найменування
емітента
цінних
паперів
та
його
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
вид, тип, клас, форма існування та форма випуску цінних
паперів;
міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів;
кількість цінних паперів за кожним правочином;
ціна цінних паперів;
дата вчинення правочину;
інші відомості, визначені Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.
До зазначеної інформації не включаються відомості про
сторони правочинів.
Порядок та строки подання торговцем цінними паперами
зазначеної інформації, а також порядок її подальшого
розміщення встановлюються Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.
Стаття 18. Діяльність з управління активами інституційних
інвесторів
1. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів - пропущено
професійна діяльність учасника фондового ринку - компанії з
управління активами, що провадиться нею за винагороду від
свого імені або на підставі відповідного договору про управління
активами інституційних інвесторів.
2. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
регулюється спеціальним законодавством.
Стаття 19. Депозитарна діяльність
1. Депозитарна
діяльність
провадиться
учасниками пропущено
фондового ринку відповідно до законодавства про
депозитарну систему України
Стаття 19-1. Клірингова діяльність
1. Клірингова діяльність - діяльність з визначення зобов'язань, пропущено
що підлягають виконанню за правочинами щодо цінних паперів
та інших фінансових інструментів, підготовка документів
(інформації) для проведення розрахунків, а також створення
системи гарантій з виконання зобов'язань за правочинами щодо
цінних паперів та інших фінансових інструментів.
2. Особами, які провадять клірингову діяльність, є клірингові
установи та Розрахунковий центр з обслуговування договорів на
фінансових ринках. Центральний депозитарій цінних паперів та
Національний банк України можуть провадити клірингову
діяльність з урахуванням вимог, встановлених законодавством.
3. Вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу

пропущено

пропущено

пропущено

особи, яка провадить клірингову діяльність, а також інші
обмеження її діяльності визначаються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку за погодженням з
Національним банком України.
Стаття 19-2. Утворення клірингової установи
1. Клірингова установа утворюється та функціонує у формі пропущено
акціонерного товариства. Особа набуває статусу клірингової
установи з дня отримання ліцензії на провадження клірингової
діяльності та ліцензії Національного банку України на здійснення
окремих банківських операцій у порядку, встановленому
Національним банком України.
2. Статутний капітал клірингової установи повинен бути
сплачений коштами.
3. Клірингова установа для провадження клірингової
діяльності повинна мати належне обладнання, зокрема
комп'ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням,
окремі канали зв'язку і приміщення, що відповідають вимогам,
установленим Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку та Національним банком України.
4. Клірингова установа зобов'язана протягом трьох місяців з
дня отримання ліцензії на провадження клірингової діяльності
укласти:
1) договір про проведення розрахунків у цінних паперах за
результатами клірингу з Центральним депозитарієм цінних
паперів або Національним банком України відповідно до
компетенції, визначеної законом;
2) договір про проведення грошових розрахунків за
результатами
клірингу
з
Розрахунковим
центром
з
обслуговування договорів на фінансових ринках;
3) договір про надання клірингових послуг із щонайменше
однією фондовою біржею.
Вимоги до зазначених у цій частині договорів
установлюються Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
До моменту укладення зазначених договорів клірингова
установа не має права провадити клірингову діяльність щодо
цінних паперів.
5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
може встановлювати додаткові вимоги до клірингових установ,
що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому
ринку.
6. Слова "клірингова установа" та похідні від них дозволяється

пропущено

використовувати лише юридичним особам, які утворені та
функціонують відповідно до вимог цього Закону.
Стаття 19-3. Провадження клірингової діяльності
1. Центральний депозитарій цінних паперів, клірингова пропущено
установа або Розрахунковий центр з обслуговування договорів на
фінансових ринках провадять клірингову діяльність на підставі
ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку, в установленому нею порядку та можуть
здійснювати окремі види банківських послуг на підставі ліцензії
Національного банку України.
Центральний депозитарій цінних паперів, клірингова установа
або Розрахунковий центр з обслуговування договорів на
фінансових ринках до початку провадження клірингової
діяльності повинні в установленому порядку зареєструвати в
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Правила провадження клірингової діяльності, які визначають
загальний порядок здійснення клірингової діяльності.
Клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів,
укладеними на певній фондовій біржі, може провадити лише
одна особа, яка має ліцензію на провадження клірингової
діяльності.
2. Клірингова діяльність є виключним видом професійної
діяльності на ринку цінних паперів, крім її поєднання у
встановленому законом випадку за умови провадження таких
видів діяльності окремими структурними підрозділами.
3. Для провадження клірингової діяльності клірингова
установа, Центральний депозитарій цінних паперів або
Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових
ринках зобов'язані зареєструвати в Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку в порядку та строки, встановлені
нею, такі внутрішні документи:
1) правила клірингу, погоджені Національним банком
України;
2) документ, що визначає порядок організації та здійснення
внутрішнього аудиту (контролю);
3) документ, що визначає систему управління ризиками та
гарантій із зазначенням видів ризиків, методики їх розрахунку,
заходи зниження ризиків, порядок та умови їх застосування.
4. Підставами для відмови в реєстрації внутрішніх документів
особи, яка провадить клірингову діяльність, і змін до них є:
1) невідповідність документів, поданих на реєстрацію, вимогам
законодавства, у тому числі нормативно-правовим актам

пропущено

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
2) подання документів не в повному обсязі, наявність у них
неповної або недостовірної інформації;
3) невідповідність розміру статутного капіталу вимогам
закону.
Стаття 19-4. Правила клірингу
1. Правила клірингу повинні містити:
пропущено
1) вимоги до учасників клірингу;
2) порядок здійснення клірингу за участю та/або без участі
центрального контрагента;
3) порядок, умови допуску зобов'язань до клірингу та вимоги
до таких зобов'язань;
4) права і обов'язки особи, яка провадить клірингову
діяльність, та учасників клірингу;
5) порядок обліку прав та зобов'язань за правочинами щодо
цінних паперів та інших фінансових інструментів та їх
припинення;
6) порядок подання особою, яка провадить клірингову
діяльність, учасникам клірингу звітів за результатами клірингу та
за результатами розрахунків;
7) порядок подання особою, яка провадить клірингову
діяльність, Центральному депозитарію цінних паперів та
Національному банку України відповідно до встановленої
Законом України "Про депозитарну систему України"
компетенції інформації у розрізі клієнтів Центрального
депозитарію цінних паперів та/або Національного банку
України та їх депонентів щодо здійснення переказу цінних
паперів за результатами клірингу зобов'язань за правочинами
щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі за
результатами кожної торговельної сесії біржі та поза фондовою
біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка
цінних паперів проти оплати" (крім випадку провадження
клірингової діяльності Центральним депозитарієм цінних паперів
або Національним банком України);
8) порядок подання особою, яка провадить клірингову
діяльність Розрахунковому центру з обслуговування договорів на
фінансових ринках інформації у розрізі клієнтів щодо здійснення
переказу коштів за результатами клірингу зобов'язань за
правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій
біржі за результатами кожної торговельної сесії біржі та поза
фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом
"поставка цінних паперів проти оплати";

пропущено

9) опис заходів, що спрямовані на зниження ризиків
невиконання або неналежного виконання зобов'язань, що
виникають за договорами щодо цінних паперів та інших
фінансових інструментів, на основі одного з механізмів зниження
ризиків, визначених частиною другою цієї статті;
10) опис про систему захисту інформації;
11) інші положення відповідно до цього Закону та інших
законів.
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
можуть встановлюватися додаткові вимоги до правил клірингу.
2. Механізмами зниження ризиків невиконання або
неналежного
виконання
зобов'язань,
що
передбачені
договорами, укладеними на фондовій біржі, є:
обов'язкове стовідсоткове попереднє депонування та
резервування коштів і цінних паперів або інших фінансових
інструментів у порядку, встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку за погодженням з
Національним банком України;
часткове (або таке, що відсутнє) попереднє депонування та
резервування коштів і цінних паперів або інших фінансових
інструментів з обов'язковим створенням системи управління
ризиками та гарантій, якою може бути передбачено створення
гарантійного фонду за рахунок внесків учасників клірингу та
інших учасників депозитарної системи, в порядку, встановленому
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за
погодженням з Національним банком України.
Порядок створення та використання гарантійного фонду у
вигляді цінних паперів та інших фінансових інструментів
встановлюється Комісією, а у вигляді коштів - Національним
банком України.
3. Додаткові вимоги до правил клірингу встановлюються
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за
погодженням з Національним банком України.
Стаття 19-5. Організація клірингу
1. Особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснює пропущено
кліринг тільки тих зобов'язань, які допущені для здійснення
клірингу в порядку і на умовах, установлених правилами
клірингу.
2. Порядок здійснення клірингу за договорами щодо цінних
паперів, а також порядок контролю за провадженням клірингової
діяльності встановлюються Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.

пропущено

3. Недійсність правочину, зобов'язання за яким припинено за
результатами клірингу, не тягне за собою недійсність правочинів,
виконаних у процесі клірингу, та результатів клірингу.
Стаття 19-6. Центральний контрагент
1. Центральний контрагент - юридична особа, яка провадить пропущено
клірингову діяльність, набуває взаємні права та обов'язки сторін
правочинів щодо цінних паперів, зобов'язання за якими
допущені до клірингу, та стає покупцем для кожного продавця і
продавцем для кожного покупця.
Особами, які виконують функції центрального контрагента, є
клірингові установи та Розрахунковий центр з обслуговування
договорів на фінансових ринках.
Для забезпечення виконання зобов'язань, допущених до
клірингу, центральний контрагент має право виступати
учасником біржових торгів без ліцензії на провадження
діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними
паперами.
2. Вимоги до достатності власних коштів особи, яка провадить
клірингову діяльність та здійснює функції центрального
контрагента, встановлюються Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.
Слова "центральний контрагент" та похідні від них
дозволяється використовувати лише юридичним особам, які
утворені та функціонують відповідно до вимог цього Закону.
3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
може встановлювати додаткові вимоги до особи, яка провадить
клірингову діяльність та здійснює функції центрального
контрагента.
Стаття 19-7. Гарантії невтручання у діяльність особи, яка
провадить клірингову діяльність
1. Втручання державних органів або їх посадових осіб у пропущено
виконання функцій та здійснення повноважень клірингових
установ та Розрахункового центру з обслуговування договорів на
фінансових ринках забороняється, крім визначених законом
випадках.
Стаття 20. Діяльність з організації торгівлі на фондовому
ринку
1. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - пропущено
діяльність фондової біржі із створення організаційних,
технологічних, інформаційних, правових та інших умов для
збирання та поширення інформації стосовно пропозицій цінних

пропущено

пропущено

пропущено

паперів та інших фінансових інструментів і попиту на них,
проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та
іншими
фінансовими
інструментами,
централізованого
укладання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових
інструментів згідно з правилами, встановленими такою
фондовою біржею, зареєстрованими у встановленому законом
порядку. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
може включати здійснення клірингу та розрахунків за
фінансовими інструментами, іншими, ніж цінні папери.
2. Розмір статутного капіталу фондової біржі має становити не
менш як 15 мільйонів гривень. Розмір власного капіталу
фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, має
становити не менш як 25 мільйонів гривень.
Стаття 21. Утворення фондової біржі та права її членів
1. Фондова біржа утворюється та діє в організаційно-правовій пропущено
формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою
відповідальністю, та провадить свою діяльність відповідно до
Цивільного кодексу України, законів, що регулюють питання
утворення, діяльності та припинення юридичних осіб, з
особливостями, визначеними цим Законом.
Прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не
підлягає розподілу між її засновниками (учасниками).
2. Фондова біржа утворюється не менше ніж двадцятьма
засновниками - торговцями цінними паперами, які мають
ліцензію на право провадження професійної діяльності на
фондовому ринку. Частка одного торговця цінними паперами не
може бути більшою ніж 5 відсотків статутного капіталу фондової
біржі.
3. Фондова біржа набуває статусу юридичної особи з моменту
державної реєстрації. Державна реєстрація фондової біржі
здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" .
Фондова біржа має право провадити діяльність з організації
торгівлі на фондовому ринку з моменту отримання ліцензії
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Слова "фондова біржа" та похідні від них дозволяється
використовувати лише юридичним особам, які створені та
функціонують відповідно до вимог цього Закону.
4. Діяльність фондової біржі зупиняється Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо кількість її
членів стала меншою за 20. Якщо протягом шести місяців
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прийняття нових членів не відбулося, діяльність фондової біржі
припиняється.
5. Членами фондової біржі можуть бути виключно торговці
цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження
професійної діяльності на фондовому ринку та взяли на себе
зобов'язання виконувати всі правила, положення і стандарти
фондової біржі.
У разі анулювання отриманої торговцем цінними паперами
ліцензії на право провадження професійної діяльності на
фондовому ринку його членство у фондовій біржі тимчасово
зупиняється до поновлення ним ліцензії або надання на біржу
листа щодо виключення його з членів біржі. Інші підстави
припинення або тимчасового зупинення членства у фондовій
біржі визначаються правилами фондової біржі.
Членство у фондовій біржі припиняється у разі анулювання
ліцензії на право провадження професійної діяльності на
фондовому ринку, виданої торговцю цінними паперами.
6. Кожний член фондової біржі має рівні права щодо
організації діяльності фондової біржі як професійного учасника
фондового ринку.
Стаття 22. Статут фондової біржі
1. Статут фондової біржі затверджується вищим органом пропущено
фондової біржі.
2. У статуті фондової біржі зазначаються найменування і
місцезнаходження фондової біржі, порядок управління і
формування її органів та їх компетенція, мета діяльності, підстави
та порядок припинення діяльності фондової біржі, розподілу
майна фондової біржі у разі її ліквідації
Стаття 23. Вимоги до фондової біржі
1. Фондова біржа зобов'язана оприлюднювати та надавати пропущено
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
інформацію, передбачену законом та/або нормативноправовими актами Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, у тому числі про:
перелік торговців цінними паперами, допущених до
укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших
фінансових інструментів на фондовій біржі;
перелік цінних паперів, які пройшли процедуру
лістингу/делістингу;
обсяг торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими
інструментами (кількість цінних паперів та інших фінансових
інструментів, їх загальну вартість згідно з укладеними
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договорами, біржовий курс цінних паперів щодо кожного
цінного паперу, що перебуває в обігу на фондовій біржі) за
період, установлений Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку.
2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
встановлює порядок і форми подання інформації, зазначеної у
частині першій цієї статті, та здійснює контроль за розкриттям
інформації фондовими біржами.
3. Фондова біржа зобов'язана подавати до загальнодоступної
інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку про ринок цінних паперів для подальшого
розміщення таку інформацію про всі вчинені на ній правочини
щодо емісійних цінних паперів:
найменування
емітента
цінних
паперів
та
його
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
вид, тип, клас, форма існування та форма випуску цінних
паперів;
міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів;
кількість цінних паперів за кожним правочином;
ціна цінних паперів;
дата вчинення правочину;
інші відомості, визначені Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.
До зазначеної інформації не включаються відомості про
сторони правочинів.
Порядок та строки подання фондовою біржею зазначеної
інформації, а також порядок її подальшого розміщення
встановлюються Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
Стаття 24. Організація торгівлі на фондовій біржі
1. Фондова біржа створює організаційні умови для укладення пропущено
договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових
інструментів шляхом проведення біржових торгів і забезпечує
контроль за їх виконанням із застосуванням відповідних заходів
впливу.
У торгах на фондовій біржі мають право брати участь члени
фондової біржі та інші особи відповідно до законодавства.
2. Торгівля на фондовій біржі здійснюється за правилами
фондової біржі, які затверджуються біржовою радою та
реєструються Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
3. Фондова біржа зобов’язана до подання правил фондової
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біржі на реєстрацію в Національну комісію з цінних паперів та
фондового ринку укласти договір про кліринг та розрахунки за
правочинами щодо цінних паперів з особою, яка провадить
клірингову діяльність.
Вимоги
до
зазначеного
договору
встановлюються
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
До моменту укладення зазначеного договору фондова біржа
не має права провадити діяльність з організації торгівлі цінними
паперами на фондовому ринку.
Стаття 25. Правила фондової біржі
1. Правила фондової біржі складаються з порядку:
пропущено
організації та проведення біржових торгів;
лістингу та делістингу цінних паперів;
допуску членів фондової біржі та інших осіб, визначених
законодавством, до біржових торгів;
котирування цінних паперів та інших фінансових
інструментів, оприлюднення їх біржового курсу;
розкриття інформації про діяльність фондової біржі та її
оприлюднення;
розв'язання спорів між членами фондової біржі та іншими
особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно
із законодавством;
здійснення контролю за дотриманням членами фондової
біржі та іншими особами, які мають право брати участь у
біржових торгах згідно із законодавством, правил фондової біржі;
накладення санкцій за порушення правил фондової біржі;
взаємодії з особою, яка провадить клірингову діяльність,
стосовно здійснення клірингу за правочинами щодо цінних
паперів та інших фінансових інструментів;
взаємодії з Центральним депозитарієм цінних паперів
стосовно обміну інформацією про вчинені на фондовій біржі
правочини щодо цінних паперів у визначених законом
повноважень за результатами кожної торговельної сесії біржі;
взаємодії з Національним банком України стосовно обміну
інформацією про вчинені на фондовій біржі правочини щодо
цінних паперів у визначених законом повноважень за
результатами кожної торговельної сесії біржі.
2. Правила фондової біржі можуть також містити порядок:
здійснення клірингу та розрахунків за укладеними на
фондовій біржі договорами щодо фінансових інструментів (крім
цінних паперів);
взаємодії з депозитаріями цінних паперів із забезпечення
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централізованого виконання укладених на фондовій біржі
договорів купівлі-продажу цінних паперів;
здійснення заходів із зниження ризиків невиконання
укладених на фондовій біржі договорів купівлі-продажу цінних
паперів та інших фінансових інструментів.
Стаття 26. Поєднання окремих видів професійної діяльності
на фондовому ринку
1. Поєднання окремих видів професійної діяльності на пропущено
фондовому ринку не допускається, крім випадків, передбачених
цим Законом та іншими актами законодавства, які регулюють
порядок здійснення окремих видів професійної діяльності на
фондовому ринку.
2. Фондові біржі не можуть провадити інші види професійної
діяльності на фондовому ринку, крім діяльності з організації
торгівлі на фондовому ринку, якщо інше не передбачено
законом.
Фондові біржі можуть провадити діяльність із здійснення
клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових
інструментів (крім цінних паперів), які укладаються на таких
біржах,
відповідно
до
їх
правил.
5. Поєднання діяльності з управління активами інституційних
інвесторів з іншими видами професійної діяльності на
фондовому ринку забороняється.
Стаття 27. Вимоги до професійних учасників фондового
ринку та осіб, які мають у них істотну участь
1. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на пропущено
фондовому ринку за її окремими видами, у тому числі вимоги до
розміру статутного і власного капіталу, порядку його визначення,
ліквідності, кваліфікаційні вимоги до фахівців професійного
учасника фондового ринку, необхідні умови договорів, які
укладаються під час провадження професійної діяльності на
фондовому ринку, вимоги до приміщення, технічного та
програмного забезпечення, вимоги щодо джерел походження
коштів, за рахунок яких формується статутний капітал
професійного учасника фондового ринку, інші вимоги та
показники, що обмежують ризики професійної діяльності на
фондовому ринку, встановлюються цим Законом, іншими
законами України, що регулюють провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому ринку, та нормативноправовими актами Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
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2. Умовою отримання ліцензії та провадження професійної
діяльності на фондовому ринку є відсутність серед учасників
(акціонерів) юридичної особи (професійного учасника
фондового ринку) фізичної особи, яка має не погашену або не
зняту в установленому порядку судимість за злочини проти
власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері
службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано
пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного
капіталу цієї юридичної особи.
Підставою для застосування санкції відповідно до вимог
законодавства щодо цінних паперів є встановлення
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
факту прямого чи опосередкованого володіння пакетом акцій
(часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу
професійного учасника фондового ринку фізичною особою, яка
має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість
за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності
та/або у сфері службової діяльності, після 30 днів з дня такого
встановлення, але не раніше 120 днів з дня набрання законної
сили обвинувальним вироком стосовно такої фізичної особи за
зазначені злочини.
Державні органи за письмовим запитом зобов'язані у межах
повноважень надавати Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку відповідно до закону інформацію про
наявність або відсутність у фізичної особи, яка прямо чи
опосередковано володіє пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і
більше відсотків статутного капіталу професійного учасника
фондового ринку, не погашеної або не знятої в установленому
порядку судимості за злочини проти власності, у сфері
господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності. У
разі якщо запит передбачає надання інформації з обмеженим
доступом, така інформація надається Національній комісії з
цінних паперів та фондового ринку у спосіб, що забезпечує
збереження правового режиму доступу до такої інформації.
3. Професійні учасники фондового ринку зобов'язані:
дотримуватися пруденційних нормативів, перелік, розміри і
методика розрахунку яких встановлюються Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. Перелік
пруденційних нормативів встановлюється щодо кожного виду
професійної діяльності на фондовому ринку;
подавати Національній комісії з цінних паперів та фондового
ринку розрахунок показників, що підтверджують виконання

встановлених пруденційних нормативів щодо відповідного виду
професійної діяльності в порядку та у строки, визначені
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4. Кандидатури керівників фондових бірж та депозитаріїв
погоджуються з Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку в установленому нею порядку.
Кандидат на посаду керівника фондової біржі та депозитарію
повинен відповідати вимогам, установленим Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку, зокрема:
мати стаж роботи на фондовому ринку не менш як три роки;
не повинен бути керівником професійного учасника
фондового ринку, ліквідованого за рішенням суду або до якого
застосовувалася санкція у вигляді анулювання ліцензії на
провадження певних видів професійної діяльності на фондовому
ринку;
за останні два роки провадження кандидатом діяльності на
фондовому ринку відсутні факти анулювання сертифіката на
право провадження такою особою професійної діяльності з
цінними паперами.
5. Юридична особа, яка має істотну участь у професійному
учаснику
фондового
ринку,
зобов'язана
повідомляти
Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про
всі зміни структури її власності, а також подавати інформацію
про ділову репутацію новопризначених керівників у місячний
строк з дня настання відповідних змін в установленому Комісією
порядку.
Фізична особа, яка має істотну участь у професійному
учаснику
фондового
ринку,
зобов'язана
повідомляти
Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про
всі зміни у відомостях про своїх асоційованих осіб, а також
подавати інформацію про свою ділову репутацію в порядку та у
строк, установлені Комісією.
Юридична або фізична особа, яка має намір передати істотну
участь у професійному учаснику фондового ринку іншій особі
або зменшити її таким чином, що частка, яка належить особі у
статутному (складеному) капіталі професійного учасника
фондового ринку, або право голосу придбаних акцій (часток) в
органах управління професійного учасника фондового ринку
виявляться нижче рівнів 10, 25, 50 і 75 відсотків, або передати
контроль над професійним учасником фондового ринку іншій
особі, повинна повідомити про це такого професійного учасника
фондового ринку і Національну комісію з цінних паперів та

фондового ринку в установленому Комісією порядку.
Стаття 27-1. Ліцензування професійної діяльності на пропущено
фондовому ринку
1. Юридична особа набуває статусу професійного учасника
фондового ринку і права на провадження певного виду
професійної діяльності на фондовому ринку виключно після
отримання ліцензії на провадження відповідного виду
професійної діяльності на фондовому ринку.
Провадження професійної діяльності на фондовому ринку без
отримання зазначеної ліцензії забороняється.
2. Юридична особа, яка має намір провадити професійну
діяльність на фондовому ринку, для отримання ліцензії на
провадження відповідного виду такої діяльності подає
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в
установленому нею порядку:
1) заяву про видачу ліцензії;
2) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців з відомостями про юридичну
особу (якщо інше не передбачено законом);
3) нотаріально засвідчену копію статуту юридичної особи з
відміткою державного реєстратора про проведення її державної
реєстрації (якщо юридична особа утворюється на підставі
модельного статуту - інформацію про розмір статутного
(складеного) капіталу);
4) копії визначених Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку документів, необхідних для ідентифікації
учасників (акціонерів) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься
опосередкований контроль щодо юридичної особи;
5) відомості про структуру власності юридичної особи та
учасників (акціонерів) з істотною участю в ній відповідно до
вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
6) інформацію про фінансовий стан юридичної особи та
учасників (акціонерів) з істотною участю в ній за формою,
встановленою Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку;
7) інформацію про ділову репутацію учасників (акціонерів) з
істотною участю, членів виконавчого органу та/або наглядової
ради і всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований
контроль за юридичною особою, за формою, встановленою
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
8) інформацію про юридичних осіб, у яких учасник (акціонер)
з істотною участю - фізична особа є керівником та/або
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контролером, за формою, встановленою Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку;
9) інформацію про асоційованих осіб учасників (акціонерів) з
істотною участю - фізичних осіб за формою, встановленою
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
10) інформацію про персональний склад наглядової ради (у
разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії
юридичної особи за формою, встановленою Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку;
11) інформацію про ділову репутацію особи (осіб), яка
здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі
якщо такі особи призначені головою та членами колегіального
виконавчого органу), головного бухгалтера та керівника служби
внутрішнього аудиту (контролю), за формою, встановленою
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
12) інформацію про наявність організаційної структури та
спеціалістів, необхідних для провадження професійної діяльності
на фондовому ринку, а також обладнання, комп'ютерної техніки,
програмного забезпечення, приміщень, що відповідають
установленим Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку вимогам, за визначеною нею формою;
13) копії внутрішніх положень юридичної особи, що
визначають порядок надання фінансових послуг, порядок
здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему
управління ризиками.
3. Юридична особа, яка має намір провадити професійну
діяльність на фондовому ринку та засновником якої є іноземна
юридична особа, для отримання ліцензії на провадження
відповідного виду такої діяльності, крім документів, зазначених у
частині другій цієї статті, подає Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку:
1) копію рішення уповноваженого органу (особи) управління
іноземної юридичної особи про участь у професійному
учасникові фондового ринку в Україні;
2) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у
професійному учасникові фондового ринку в Україні, виданий
уповноваженим контролюючим органом держави, в якій
зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо
законодавством
такої
держави
вимагається
отримання
зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної
юридичної особи у відсутності в законодавстві відповідної
держави вимог щодо отримання такого дозволу;

3) витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або
інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію
іноземної юридичної особи в державі, в якій зареєстровано її
головний офіс;
4) копію аудиторського висновку аудитора іноземної держави
про фінансовий стан іноземної юридичної особи на кінець
останнього повного календарного року.
4. Юридична особа, яка має намір провадити професійну
діяльність на фондовому ринку та засновником якої є фізична
особа - іноземець, для отримання ліцензії на провадження
відповідного виду такої діяльності, крім документів, зазначених у
частині другій цієї статті, подає Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку письмовий дозвіл на участь
фізичної особи - іноземця у професійному учасникові
фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим
контролюючим органом держави, в якій вона має постійне місце
проживання, якщо законодавством такої держави вимагається
отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення у
відсутності в законодавстві відповідної держави вимог щодо
отримання такого дозволу.
5. Документи, що подаються іноземною юридичною особою
та фізичною особою - іноземцем відповідно до частин третьої і
четвертої цієї статті, повинні бути нотаріально засвідчені за
місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо
інше не передбачено міжнародними договорами, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України. При
цьому документи, складені іноземною мовою, повинні
супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом на
українську мову.
6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в
установленому нею порядку видає ліцензію на провадження
певного виду професійної діяльності на фондовому ринку чи
відмовляє в її видачі протягом трьох місяців з дня надходження
документів, зазначених у частині другій цієї статті. Для перевірки
інформації про іноземних юридичних осіб або фізичних осіб іноземців, включених до структури власності юридичної особи,
яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому
ринку, строк розгляду документів становить шість місяців.
Ліцензія видається після подання юридичною особою копії
платіжного документа про внесення плати за видачу ліцензії.
У разі якщо документи подано не в повному обсязі або
оформлено з порушенням вимог, установлених Національною

комісією з цінних паперів та фондового ринку, такі документи
повертаються без розгляду в місячний строк.
7. Строк дії ліцензії на провадження певного виду професійної
діяльності на фондовому ринку є необмеженим.
8. Професійний учасник фондового ринку не має права
передавати ліцензію на провадження відповідного виду
професійної діяльності на фондовому ринку третім особам, а
також юридичним особам, які утворилися внаслідок припинення
такого учасника, крім випадків приєднання чи злиття з іншим
ліцензіатом.
9. Посадові особи професійного учасника фондового ринку
та особи, які мають істотну участь у такому учаснику, зобов'язані
протягом усього часу, коли вони зберігають свій статус або
мають істотну участь у професійному учасникові фондового
ринку, відповідати вимогам, установленим законом та
нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
10. Особи, винні у порушенні вимог, зазначених у частині
першій цієї статті, несуть цивільно-правову, адміністративну або
кримінальну відповідальність згідно із законом.
Стаття 27-2. Підстави для відмови у видачі ліцензії на
провадження певного виду професійної діяльності на
фондовому ринку
1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку пропущено
відмовляє у видачі ліцензії на провадження певного виду
професійної діяльності на фондовому ринку, якщо:
1) документи, подані для видачі ліцензії, містять недостовірну
інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства;
2) ділова репутація хоча б однієї посадової особи юридичної
особи, яка має намір провадити професійну діяльність на
фондовому ринку, та/або керівника служби внутрішнього аудиту
(контролю) та/або учасників (акціонерів) з істотною участю такої
особи не відповідає вимогам, установленим Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку;
3) структура власності юридичної особи не відповідає вимогам
закону та нормативно-правових актів Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку;
4) організаційна структура, спеціалісти, необхідні для
провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або
обладнання, комп'ютерна техніка, програмне забезпечення,
приміщення такої юридичної особи не відповідають вимогам,
установленим Національною комісією з цінних паперів та
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фондового ринку.
Розділ IV. ЕМІСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У РАЗІ
ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ЇХ РОЗМІЩЕННЯ
Стаття 28. Етапи емісії цінних паперів
1. Публічне розміщення цінних паперів - спосіб емісії цінних
паперів, що передбачає їх відчуження на підставі опублікування в
засобах масової інформації або оприлюднення в будь-який
інший спосіб повідомлення про продаж цінних паперів,
зверненого до заздалегідь не визначеної кількості осіб. Емісія
цінних паперів шляхом їх публічного розміщення здійснюється
за такими етапами:
1) прийняття рішення про публічне розміщення цінних
паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке
рішення;
2) укладення у разі потреби попереднього договору з
андеррайтером;
3) укладення попереднього договору з депозитарієм про
обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором про
ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі
відсутності такого договору), крім випадку здійснення емісії
цінних паперів на пред'явника;
4) подання Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для
реєстрації випуску цінних паперів та проспекту їх емісії;
5) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку випуску цінних паперів, проспекту їх емісії та
видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних
паперів;
6)
присвоєння
цінним
паперам
міжнародного
ідентифікаційного номера;
7) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;
8) укладення з депозитарієм договору про обслуговування
емісії цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру
власників іменних цінних паперів (у разі відсутності такого
договору), крім випадку здійснення емісії цінних паперів на
пред'явника;
9) розкриття інформації, що міститься у проспекті емісії
цінних паперів;
10) укладення договорів з першими власниками;
11) затвердження результатів публічного розміщення цінних
паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке
рішення;

2003/71/ЄС
Стаття 13
2. Цей
компетентний
орган
влади
повідомляє емітенту, особі, яка робить
пропозицію, або особі, яка звертається
за
доступом
до
торгівлі
на
регульованому B ринку, залежно від
ситуації, своє рішення щодо ухвалення
проспекту впродовж 10 робочих днів з
моменту подання проекту проспекту.
Якщо компетентний орган влади не
повідомить про своє рішення впродовж
строку, встановленого у цій частині та в
частині 3, це не вважається ухваленням.
3. Строк, зазначений в частині 2,
продовжується до 20 робочих днів, якщо
відкрита пропозиція пов’язана з цінними
паперами, емітованими емітентом, який
не має цінних паперів, виставлених на
продаж на регульованому ринку, і який
раніше
не
здійснював
відкритої
пропозиції цінних паперів.
2010/73/ЄС
Стаття 5
c. Якщо остаточні умови пропозиції не включені
ані в проспект, ані в додаток, вони надаються
інвесторам та подаються до компетентних
органів влади при здійснення кожної відкритої
пропозиції якомога швидше і, якщо можливо, –
заздалегідь до початку пропозиції. В цьому разі
застосовуються положення пункту (а) частини 1
статті 8.

Публічна оферта*
Комісія повинна оцінити потребу
переглянути
визначення
терміну
"публічної оферти» і потреба визначити
терміни
«первинний
ринок»
і
«вторинний ринок» і, в цьому
відношенні, повинна повною мірою
роз'яснити зв'язки між Директивою
2003/71/ЄС та Директивою 2003/6/ЄС
та 2004/109/ЄС.

12) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі
публічного розміщення цінних паперів у документарній формі;
13) внесення змін до статуту публічного акціонерного
товариства, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу
товариства з урахуванням результатів публічного розміщення
акцій;
14) реєстрація змін до статуту публічного акціонерного
товариства в органах державної реєстрації;
15) подання Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку звіту про результати публічного розміщення
цінних паперів;
16) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку звіту про результати публічного розміщення
цінних паперів;
17) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних
паперів;
18) розкриття інформації, що міститься у звіті про результати
публічного розміщення цінних паперів.
2. Приватне розміщення цінних паперів - спосіб емісії цінних
паперів, що передбачає їх відчуження шляхом безпосередньої
письмової пропозиції цінних паперів заздалегідь визначеному
колу осіб, кількість яких не перевищує 100 (для акцій публічного
акціонерного товариства - акціонерам такого товариства, а також
заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує
100). Емісія цінних паперів шляхом їх приватного розміщення
здійснюється за такими етапами:
1) прийняття рішення про приватне розміщення цінних
паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке
рішення;
2) укладення у разі потреби попереднього договору з
андеррайтером;
3) укладення попереднього договору з депозитарієм про
обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором про
ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі
відсутності такого договору), крім випадку здійснення емісії
цінних паперів на пред'явника;
4) подання Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для
реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів;
5) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку випуску цінних паперів, проспекту їх емісії та
видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних

паперів;
6)
присвоєння
цінним
паперам
міжнародного
ідентифікаційного номера;
7) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;
8) укладення з депозитарієм договору про обслуговування
емісії цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру
власників іменних цінних паперів (у разі відсутності такого
договору), крім випадку здійснення емісії цінних паперів на
пред'явника;
9) реалізація власником акцій свого переважного права на
придбання акцій у порядку, встановленому Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку;
10) укладення договорів з першими власниками;
11) затвердження результатів розміщення цінних паперів
органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;
12) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі
розміщення цінних паперів у документарній формі;
13) внесення змін до статуту акціонерного товариства,
пов'язаних із збільшенням статутного капіталу товариства з
урахуванням результатів розміщення акцій;
14) реєстрація змін до статуту акціонерного товариства в
органах державної реєстрації;
15) подання Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку звіту про результати приватного розміщення
цінних паперів;
16) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку звіту про результати приватного розміщення
цінних паперів;
17) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних
паперів.
3. Стосовно кожного розміщення цінних паперів
уповноваженим органом емітента приймається відповідне
рішення, яке оформляється протоколом. Вимоги до змісту
рішення встановлюються Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку. Уповноважений орган емітента не
має права змінювати прийняте рішення про розміщення цінних
паперів у частині обсягу прав за цінними паперами, умов
розміщення та кількості цінних паперів одного випуску, крім
випадків, передбачених законами і нормативно-правовими
актами Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку.
Забороняється обмежувати доступ власників цінних паперів

до оригіналу рішення про розміщення цінних паперів, який
зберігається в емітента.
4. Перше розміщення акцій акціонерного товариства є
виключно приватним серед засновників.
5. Реквізити тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску
цінних паперів та свідоцтва про реєстрацію випуску цінних
паперів встановлюються Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.
Стаття 29. Реєстрація випуску та проспекту емісії цінних
паперів
1. Емітент подає Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку заяву і документи, необхідні для реєстрації
випуску та проспекту емісії цінних паперів, не пізніш як протягом
60 днів після прийняття рішення про розміщення цінних паперів
органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення.
2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку:
1) після надходження заяви і документів, необхідних для
реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, здійснює
одночасно реєстрацію випуску та проспекту емісії цінних паперів
або відмовляє в реєстрації протягом:
10 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового
проспекту емісії та перебування цінних паперів емітента в
біржовому реєстрі фондової біржі;
20 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового
проспекту емісії та відсутності цінних паперів емітента в
біржовому реєстрі фондової біржі;
25 робочих днів - у разі відсутності зареєстрованого базового
проспекту емісії;
2) повертає у передбачені пунктом 1 цієї частини строки
документи емітентові без розгляду в разі їх подання не в повному
обсязі або з порушенням встановлених Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку вимог до їх оформлення.
3. Реєстрація Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку випуску та проспекту емісії цінних паперів не
може розглядатися як гарантія їх вартості. Національна комісія з
цінних паперів та фондового ринку відповідає лише за повноту
інформації, що міститься у зареєстрованих нею документах, та за
її відповідність вимогам законодавства. Відповідальність за
достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються
для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, несуть
особи, які підписали ці документи.
4. Перелік документів, необхідних для реєстрації випуску та

2010/73/ЄС
Стаття 5
b. З дотриманням положень частини 4, емітент,
особа, яка робить пропозицію або особа, яка
звертається за доступом до торгівлі на
регульованому ринку, може розробити проспект
у вигляді одного чи кількох документів. У
проспекті, що складається з кількох документів,
необхідна інформація розподіляється за трьома
напрямками: реєстраційний документ, запис про
цінні папери та підсумковий запис. В
інформаційному
документі
міститься
інформація про емітента. В записі про цінні
папери міститься інформація про цінні папери,
що підлягали відкритій пропозиції або
підлягають виставленню на продаж на
регульованому ринку.
Стаття 9
b. Реєстраційний документ, як зазначено у
частині 3 статті 5, поданий попередньо, дійсний
впродовж 12 місяців за умови, що він підлягав
оновленню відповідно до частини 1 статті 10.
Реєстраційний документ разом з записом про
цінні папери, що оновлюється, в разі потреби,
відповідно до статті 12, та разом з підсумковим
записом становлять дійсний проспект.
Стаття 12
У цьому разі запис про цінні папери
повинен надавати інформацію, що

проспекту емісії цінних паперів, а також порядок їх реєстрації
встановлюються Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
Додаткові вимоги до реєстрації випуску та проспекту емісії
цінних паперів банків установлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку за погодженням з
Національним банком України.
5. Підставою для відмови у реєстрації випуску та проспекту
емісії цінних паперів є невідповідність поданих документів
вимогам законодавства, недостовірність інформації у поданих
документах та/або порушення встановленого законодавством
порядку прийняття рішення про розміщення цінних паперів.
У разі виявлення недостовірної інформації у зареєстрованому
базовому проспекті емісії цінних паперів Національна комісія з
цінних паперів та фондового ринку надсилає емітенту
розпорядження про необхідність усунення такої невідповідності,
реєстрації та публікації відповідних змін до зазначеного
проспекту.

зазвичай міститься в реєстраційному
документі, якщо суттєва зміна або останнє
вдосконалення могли вплинути на оцінку
інвесторів з моменту ухвалення останнього
оновлення інформації в реєстраційному
документі чи будь-якому додатку, як
передбачено статтею 16. Запис про цінні
папери та підсумковий запис ухвалюються
окремо.
2003/71/ЄС
Стаття 12
Проспекти, що складаються
кількох документів

з

1. Емітент, який має реєстраційний
документ, ухвалений компетентним
органом влади, повинен скласти лише
запис про цінні папери та підсумковий
запис, коли цінні папери підлягають
відкритій пропозиції або виставляються
на продаж на регульованому ринку.
3. Коли емітент подав реєстраційний
документ
без
ухвалення,
вся
документація, включаючи оновлену
інформацію, підлягає ухваленню

Стаття 30. Вимоги до проспекту емісії цінних паперів
1. У проспекті емісії цінних паперів повинна міститися 2003/71/ЄС і 2010/73/ЄС
інформація про емітента, його фінансово-господарський стан,
цінні папери, щодо яких прийнято рішення про розміщення.
2. Вимоги до розкриття інформації про емітента та його
фінансово-господарський стан установлює Національна комісія з
цінних паперів та фондового ринку.
3. До інформації про цінні папери належить інформація про:
1) цінні папери, щодо яких прийнято рішення про
розміщення, в тому числі:
вид, форму випуску та існування, тип (для акцій), кількість та
номінальну вартість;
обсяг прав за цінними паперами;
умови розміщення, обігу (в тому числі викупу та дій емітента,

пов'язаних із викупленими цінними паперами) та погашення (для
цінних паперів, що мають строк обігу);
2) дату прийняття рішення про розміщення цінних паперів;
3) дати початку та закінчення укладення договорів з першими
власниками;
4) порядок і форму виплати доходу за цінними паперами.
4. У проспекті емісії цінних паперів мають міститися інші
відомості, передбачені цим та іншими законами, що визначають
особливості розміщення певних видів цінних паперів, та/або
нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
5. Проспект емісії цінних паперів підписується керівником
емітента (головою виконавчого органу) та аудитором. Особи, що
підписали проспект емісії, тим самим підтверджують
достовірність відомостей, які в ньому містяться, а аудитор достовірність перевірених ним відомостей.
У разі коли емітент користується послугами андеррайтера
щодо розміщення випуску цінних паперів, проспект емісії
погоджується з андеррайтером.
Особи, винні в поданні недостовірних відомостей у проспекті
емісії цінних паперів, несуть відповідальність згідно із законами
України.
6. Проспект емісії цінних паперів реєструється Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку одночасно з
реєстрацією випуску цінних паперів.
7. При публічному розміщенні після реєстрації проспекту
емісії цінних паперів емітент не менш як за 10 днів до дати
початку укладення договорів з першими власниками, визначеної
проспектом емісії цінних паперів:
публікує проспект в офіційному друкованому виданні
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в
установленому нею обсязі;
розміщує проспект у загальнодоступній інформаційній базі
даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів у повному обсязі.
У строки, встановлені Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку, емітент:
у разі публічного розміщення цінних паперів розміщує
зареєстрований проспект емісії цінних паперів на власному вебсайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується здійснити
розміщення цінних паперів відповідного випуску;
у разі приватного розміщення цінних паперів не оприлюднює

зареєстрований проспект емісії цінних паперів, а надає його
особам, які є учасниками такого розміщення згідно з відповідним
рішенням емітента.
8. Зміни до проспекту емісії цінних паперів підлягають
реєстрації Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку в установленому нею порядку.
У разі зміни інформації, що міститься у проспекті емісії
цінних паперів, емітент протягом 20 робочих днів з дня внесення
таких змін зобов'язаний у встановленому Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку порядку подати зазначені
зміни для реєстрації.
У разі внесення змін до проспекту емісії цінних паперів, щодо
яких прийнято рішення про:
публічне розміщення - емітент здійснює їх реєстрацію та
опубліковує відповідну інформацію протягом 30 днів з дня
опублікування проспекту емісії, але не пізніш як за 10 днів до дати
початку укладення договорів з першими власниками;
приватне розміщення - емітент здійснює їх реєстрацію до
початку розміщення та подає особам, які відповідно до рішення
про приватне розміщення цінних паперів є учасниками такого
розміщення.
У разі якщо вчинити дії, передбачені абзацами другим - п'ятим
цієї частини, у зазначені строки неможливо, до змін також
включається інформація про перенесення строків укладення
договорів з першими власниками.
Підставою для відмови у реєстрації змін до проспекту емісії
цінних паперів є невідповідність поданих документів вимогам
законодавства, недостовірність інформації у поданих документах
та/або порушення встановленого законодавством порядку
прийняття рішення про внесення таких змін.
Емітент не має права:
вносити зміни до проспекту емісії після укладення договорів з
першими власниками;
здійснювати укладення договорів з першими власниками до
реєстрації змін до проспекту емісії цінних паперів, а в разі
публічного розміщення - також до опублікування відповідної
інформації.
Внесення змін до проспекту емісії цінних паперів після
укладення договорів з першими власниками допускається у
випадку, передбаченому частиною сьомою статті 8 цього Закону.
Інформація про такі зміни до проспекту емісії цінних паперів має
бути опублікована протягом 15 днів з дня реєстрації цих змін.

9. Емітент має право оформити проспект емісії цінних паперів
(крім пайових), що підлягають публічному розміщенню, двома
частинами (базовий проспект емісії та проспект емісії цінних
паперів відповідного випуску), які підлягають реєстрації
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в
установленому нею порядку.
Базовий проспект емісії - складова частина проспекту емісії
цінних паперів (крім пайових), що підлягають публічному
розміщенню, яка містить інформацію про емітента, а також іншу
інформацію, визначену емітентом. Зазначені у базовому
проспекті емісії відомості не включаються до проспекту емісії
цінних паперів відповідного випуску.
Емітент подає Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку заяву і документи, необхідні для реєстрації:
базового проспекту емісії цінних паперів та першого
проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску - не пізніш
як протягом 60 днів з дня прийняття рішення про затвердження
базового проспекту емісії та першого проспекту емісії цінних
паперів відповідного випуску органом емітента, уповноваженим
приймати відповідне рішення;
наступного проспекту емісії цінних паперів відповідного
випуску - не пізніш як протягом 60 днів з дня прийняття рішення
про розміщення цінних паперів такого випуску органом емітента,
уповноваженим приймати відповідне рішення.
Базовий проспект емісії цінних паперів та перший проспект
емісії цінних паперів відповідного випуску подаються для
реєстрації одночасно.
10. За невиконання умов проспекту емісії цінних паперів,
зареєстрованого у встановленому порядку, емітент таких цінних
паперів несе відповідальність, передбачену законом.
Стаття 31. Облік зареєстрованих випусків цінних паперів
1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку н/з
веде Державний реєстр випусків цінних паперів у встановленому
нею порядку.
2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
встановлює порядок та забезпечує відкритий і безоплатний
доступ учасників ринку цінних паперів до інформації, що
міститься в реєстрі.
Стаття 32. Вимоги до приватного розміщення цінних
паперів
1. Укладення договорів з першими власниками під час н/з

Нічого додати

Нічого додати

приватного розміщення цінних паперів здійснюється емітентом
самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір
про андеррайтинг. Особливості приватного розміщення акцій
визначаються законом, який регулює питання утворення,
діяльності та припинення акціонерних товариств, і
законодавством про інститути спільного інвестування.
Договір про андеррайтинг повинен відповідати вимогам
типового договору, затвердженого Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
2. Під час приватного розміщення цінних паперів договори з
першими власниками укладаються до дати, визначеної
проспектом емісії цінних паперів, але не довше двох місяців з
дати початку їх укладення.
3. Під час приватного розміщення пайові цінні папери не
можуть продаватися за ціною меншою, ніж їх номінальна
вартість.
4. Установлення переважного права на придбання цінних
паперів одними інвесторами стосовно інших забороняється, крім
випадків, передбачених законодавством.
5. Фактична кількість розміщених цінних паперів зазначається
у звіті про результати приватного розміщення цінних паперів,
який затверджується органом емітента, уповноваженим приймати
таке рішення, та подається Національній комісії з цінних паперів
та фондового ринку.
Протягом 60 днів з дня закінчення строку укладення договорів
з першими власниками, зазначеного у проспекті емісії таких
цінних паперів, орган емітента, уповноважений приймати
відповідне рішення, повинен затвердити результати їх укладення,
а в разі емісії акцій - також внести відповідні зміни до статуту.
6. Кількість розміщених шляхом приватного розміщення
цінних паперів не може перевищувати кількості цінних паперів,
визначеної у проспекті їх емісії, але може бути меншою, ніж
кількість цінних паперів, визначена у проспекті їх емісії.
Стаття 33. Вимоги до публічного розміщення цінних паперів
1. Укладення договорів з першими власниками у процесі н/з
публічного розміщення цінних паперів здійснюється емітентом
самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір
про андеррайтинг.
Договір про андеррайтинг повинен відповідати вимогам
типового договору, затвердженого Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
Публічне акціонерне товариство зобов'язане здійснювати

Нічого додати

публічне розміщення акцій додаткових емісій лише на фондовій
біржі.
2. Забороняється укладати договори з першими власниками у
разі публічного розміщення цінних паперів раніше ніж через 10
днів після опублікування проспекту їх емісії відповідно до цього
Закону.
3. У разі публічного розміщення цінних паперів договори з
першими власниками укладаються до дати, визначеної
проспектом їх емісії, але не пізніше одного року з дати початку
укладення таких договорів.
Кожен інвестор у цінні папери має сплатити вартість цінних
паперів у повному обсязі до затвердження результатів
розміщення відповідного випуску цінних паперів.
4. Під час публічного розміщення пайові цінні папери не
можуть продаватися за ціною, меншою ніж їх номінальна
вартість.
5. Установлення переважного права на придбання цінних
паперів одними інвесторами стосовно інших забороняється, крім
випадків, передбачених законодавством.
6. Кількість публічно розміщених цінних паперів не повинна
перевищувати кількості цінних паперів, визначеної у проспекті
емісії цінних паперів. Фактично розміщених цінних паперів може
бути менше, ніж кількість цінних паперів, визначена у проспекті
їх емісії.
7. Кількість фактично розміщених цінних паперів
зазначається у звіті про результати публічного розміщення
цінних паперів, який затверджується органом емітента,
уповноваженим приймати таке рішення, та подається
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Протягом 60 днів з дня закінчення строку укладення договорів
з першими власниками, зазначеного у проспекті емісії таких
цінних паперів, орган емітента, уповноважений приймати
відповідне рішення, повинен затвердити результати їх укладення,
а у разі емісії акцій - також внести відповідні зміни до статуту.
Стаття 34. Розміщення цінних паперів через андеррайтера
1. Вимоги до операцій, що здійснюються андеррайтером під час
розміщення цінних паперів, встановлюються Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Стаття 35. Звіт про результати розміщення цінних паперів
1. Емітент акцій подає Національній комісії з цінних паперів
та фондового ринку у 30-денний строк з дня внесення змін до
статуту звіт про результати розміщення акцій, а також інші
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документи, визначені Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, що необхідні для реєстрації звіту.
Емітент цінних паперів (крім акцій) подає Національній
комісії з цінних паперів та фондового ринку у 15-денний строк з
дня затвердження результатів розміщення цінних паперів (крім
акцій) органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення,
звіт про результати розміщення цінних паперів (крім акцій), а
також інші документи, визначені Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, що необхідні для реєстрації
звіту.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
встановлює вимоги до розкриття інформації, що міститься у звіті
про результати публічного розміщення цінних паперів.
2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
протягом 15 днів після отримання від емітента необхідних
документів зобов'язана прийняти рішення про реєстрацію звіту
або відмову в реєстрації.
3. Підставою для відмови в реєстрації звіту про результати
розміщення цінних паперів є порушення вимог законодавства,
пов'язане з розміщенням цінних паперів, зокрема порушення
встановленого порядку прийняття рішення про затвердження
результатів розміщення, та визнання емісії цінних паперів
недобросовісною, а також невідповідність поданих документів
вимогам законодавства.
4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у
двотижневий строк з дня реєстрації звіту про результати
розміщення цінних паперів видає емітенту свідоцтво про
реєстрацію випуску цінних паперів.
5. У разі розміщення облігацій емітент протягом 15 днів після
закінчення погашення облігацій подає Національній комісії з
цінних паперів та фондового ринку звіт про наслідки погашення
облігацій.
Стаття 36. Недобросовісна емісія цінних паперів
1. Недобросовісна емісія цінних паперів - дії, що порушують
процедуру емісії, встановлену цим Законом, і є підставою для
прийняття рішення про відмову в реєстрації проспекту емісії та
випуску цінних паперів, зупинення розміщення цінних паперів.
2. Підставами для визнання емісії цінних паперів
недобросовісною є:
порушення емітентом вимог цього Закону, невідповідність
поданих емітентом документів або відомостей, що в них
містяться, вимогам законодавства та/або переліку, визначеному

гарантувати, що емітент або особа, яка
звернулася з заявою про допуск до торгів на
регульованому ринку без дозволу емітента,
розкриває регульовану інформацію у спосіб,
який забезпечує швидкий доступ до такої
інформації на недискримінаційній основі та
робить
її
доступною
для
офіційно
встановленого механізму, про який зазначено у
частині 2. Емітент або особа, яка звернулася з
заявою про допуск до торгів на регульованому
ринку без дозволу емітента, має право не
сплачувати інвесторам ніяких окремих витрат за
надання інформації. Держава-член походження
повинна вимагати від емітента використовувати
такі засоби передачі інформації, у яких, в
розумних межах, можна бути впевненими задля
ефективного розповсюдження інформації серед
громадськості повсюди у Співтоваристві.
2.
Держава-член
походження
повинна
гарантувати, що існує принаймні один офіційно
встановлений механізм для централізованого
зберігання
регульованої
інформації.
Ці
механізми повинні підкорятися мінімальним
якісним стандартам безпеки, впевненості,
відносно джерела інформації, запису часу та
швидкого доступу кінцевими користувачами, а
також повинні рівнятися на процедуру передачі
інформації згідно частини 1 статті 19.
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Стаття 28:
1. Без шкоди праву держав-членів накладати
кримінальні санкції, держави-члени повинні
гарантувати,
за
погодженням
зі
своїм
національним правом, що можуть бути вжиті,
принаймні, відповідні адміністративні заходи
або накладені цивільні та/або адміністративні
стягнення, що стосується відповідальних осіб,

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
порушення порядку прийняття рішення про розміщення
цінних паперів;
внесення недостовірних відомостей до проспекту емісії цінних
паперів та документів, які подаються для реєстрації випуску
цінних паперів і проспекту їх емісії;
систематичне або грубе порушення емітентом прав інвесторів.
3. Порядок прийняття рішення про відмову в реєстрації
проспекту емісії та випуску цінних паперів, зупинення їх
розміщення встановлюється Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.
4. У разі недобросовісної емісії Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку має право тимчасово зупинити
розміщення цінних паперів.
5. Зупинене розміщення цінних паперів поновлюється за
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку лише до закінчення строку укладення договорів з першими
власниками, визначеного проспектом емісії цінних паперів, за
умови усунення порушень, що стали підставою для зупинення
розміщення.
6. У разі коли порушення, що стали підставою для зупинення
розміщення цінних паперів, не усунені протягом 15 днів після
прийняття Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку відповідного рішення або Національній комісії
з цінних паперів та фондового ринку не надіслані документи, що
підтверджують усунення порушень, вона приймає рішення про
визнання емісії цінних паперів недійсною.
7. У разі визнання емісії недійсною або незатвердження у
встановлені законодавством строки результатів розміщення
цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке
рішення, або невнесення (незатвердження) у встановлені
законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із
збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з
урахуванням результатів розміщення акцій, емітент цінних
паперів зобов'язаний повернути інвесторам гроші (майно,
майнові права), що надійшли як плата за розміщені цінні папери,
а інвестори зобов'язані повернути емітентові сертифікат
(сертифікати) цінних паперів, у разі його (їх) отримання, в
строки, визначені проспектом емісії, але не більше шести місяців,
в порядку, встановленому Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.
За порушення строків, передбачених абзацом першим цієї

там, де не підкорялися положенням, прийнятим
у відповідності до цієї Директиви. Державичлени повинні гарантувати, що такі заходи є
ефективними,
пропорційними
та
переконливими.
2. Держави-члени, за умови, якщо компетентний
орган влади може розкрити громадськості
кожний вжитий захід або накладені санкції за
порушення
положень,
прийнятих
у
відповідності з цією Директивою, повинні
забезпечити безпеку там, де таке розкриття може
наражати на небезпеку фінансові ринки або
стати приводом для завдання непропорційної
шкоди зацікавленим сторонам.

частини, емітенти та інвестори сплачують пеню у розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку України.
Стаття 37. Розміщення цінних паперів іноземних емітентів
на території України та українських емітентів за межами
України
1. Особливості розміщення та обігу на території України 2003/71/ЄС
цінних паперів іноземних емітентів визначаються Національною Стаття 17
комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно із
Ухвалення
проспектів
в
рамках
законодавством України.
Спільноти
(i)
Без
шкоди
статті
23,
у разі,
2. Українські емітенти можуть розміщувати цінні папери за
коли
відкрита
пропозиція
або
межами України виключно на підставі дозволу Національної
виставлення
на
продаж
на
комісії з цінних паперів та фондового ринку, крім облігацій
регульованому
ринку
здійснюється
в
зовнішніх державних позик України.
одній
чи
декількох
державах-членах
або
Дозвіл на розміщення за межами України цінних паперів
в державі-члені іншій, ніж держава-член
українських емітентів видається за умови виконання таких вимог:
походження,
проспекти,
ухвалені
проведення реєстрації випуску цінних паперів;
державою-членом походження, та всі
допущення цінних паперів до біржових торгів на одній з
додатки до них дійсні для відкритої
українських фондових бірж;
пропозиції або виставлення на продаж у
відповідність кількості цінних паперів, які розміщуються за
будь-якій кількості приймаючих державмежами України, нормативу, встановленому Національною
членів, за умови, що про це
комісією
з
цінних
паперів
та
фондового
ринку.
повідомляють компетентний орган
влади
держави-члена
походження,
відповідно до статті 18. Компетентні
органи влади приймаючих державчленів не вживають жодних заходів
щодо
ухвалення
проспектів
або
адміністративних заходів, пов’язаних з
проспектами.
(j) Якщо після ухвалення проспекту
з’ясуються нові обставини, будуть
виявлені
суттєві
помилки
або
неточності, як зазначено у статті 16,
компетентний орган влади державичлен походження вимагає опублікування
додатка, що повинен бути ухвалений в
порядку, передбаченому частиною 1
статті 13. Компетентний орган влади
приймаючої
держави-члена
може
звернути увагу компетентного органа
влади держави-члена походження на

Пропонується запровадити:
2003/71/ЄС
Стаття 19
Вимоги щодо мов У разі, коли
здійснюється
відкрита
пропозиції або звертаються за
доступом
до
торгівлі
на
регульованому ринку лише в
державі-члені
походження,
проспект розробляють мовою,
визнаною
компетентним
органом влади держави-члена
походження.
У разі, коли здійснюється
відкрита
пропозиції
або
звертаються за доступом до
торгівлі на регульованому ринку
в одній або більше державахчленах, за винятком державичлена походження, проспект
розроблять мовою, визнаною
компетентними органами влади
цих держав-членів, або мовою,
звичною у сфері міжнародних
фінансів, на вибір емітента,
особи, яка робить пропозицію,
або особи, яка звертається за
доступом, залежно від ситуації.
Компетентний орган влади
кожної приймаючої державичлена може вимагати лише
перекладу підсумку офіційною (ми) мовою (-ми) цієї державичлена.
Для потреб перевірки проспекту

потребу в наданні будь-якої
інформації.

нової

2010/73/ЄС
17. Компетентний орган влади державичлена походження, на вимогу емітента,
або особи, відповідальної за розробку
проспекту, впродовж трьох робочих
днів після надходження вимоги або,
якщо вимога подається разом з
проектом проспекту, – впродовж одного
робочого
дня
після
ухвалення
проспекту, надає компетентному органу
влади
держави-члена
походження
сертифікат ухвалення, що підтверджує
розробку проспекту відповідно до цієї
Директиви, та копію цього проспекту. У
разі потреби, разом з повідомленням
надають
переклад
підсумку,
підготовленого під відповідальність
емітента або особи, відповідальної за
розробку проспекту. Такий порядок
застосовується щодо кожного додатку до
проспекту.
Емітент
або
особа,
відповідальна за складання проспекту
цінних
паперів,
повинна
бути
повідомлена свідоцтвом про допущення
в той самий час, що і компетентний
орган приймаючої держави-члена.
2003/71/ЄС
Стаття 18
2.
У
сертифікаті
вказується
і
обґрунтовується застосування положень
частин 2 і 3 статті 8.

компетентними органами влади
держави-члена
походження,
проспект розробляють або
мовою,
визнаною
органом
влади, або мовою, звичною у
сфері міжнародних фінансів, на
вибір емітента, особи, яка
робить пропозицію, або особи,
яка звертається за доступом,
залежно від ситуації.
3. У разі здійснення відкритої
пропозиції або звернення за
доступом
до
торгівлі
на
регульованому ринку в більш
ніж
одній
державі-члені,
включаючи
державу-члена
походження,
проспект
розробляють мовою, визнаною
компетентним органом влади
держави-члена
походження;
проспект також надається або
мовою,
визнаною
компетентними органами влади
кожної приймаючої державичлена, або мовою, звичною у
сфері міжнародних фінансів, на
вибір емітента, особи, яка
робить пропозицію, або особи,
яка звертається за доступом,
залежно
від
ситуації.
Компетентний орган влади
кожної приймаючої державичлена може вимагати лише
перекладу підсумку, зазначеного
в частині 2 статті 5, офіційною
(-ми) мовою (-ми) цієї державичлена.
4. У разі, коли в одну або
декілька
держав-членів
звертаються за виставленням на

продаж на регульованому ринку
недольових цінних паперів,
коли номінальна вартість за
одиницю становить, принаймні
50
000
євро,
проспект
розробляють
або
мовою,
визнаною
компетентними
органами влади держави-члена
походження та приймаючої
держави-члена, або мовою,
звичною у сфері міжнародних
фінансів, на вибір емітента,
особи, яка робить пропозицію,
або особи, яка звертається за
доступом, залежно від ситуації.
Держави-члени
можуть
вимагати, щоб, відповідно до їх
національного
законодавства,
підсумок був підготований їх
офіційною (-ми) мовою (-ми).
Стаття 38. Емісія цінних паперів інститутів спільного
інвестування у разі публічного та приватного їх розміщення
1. Особливості емісії, обігу та викупу цінних паперів
інститутів спільного інвестування у разі публічного та приватного
їх розміщення визначаються законодавством.
Розділ V. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ
РИНКУ
Стаття 39. Вимоги до розкриття інформації
1. Розкриття інформації на фондовому ринку здійснюється
емітентами цінних паперів шляхом:
розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про
ринок цінних паперів;
опублікування її в одному з офіційних друкованих видань
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
подання її до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати інформацію
відповідно до вимог, в обсязі та строки, встановлені цим Законом

Національний розсуд
2004/109/ЄС
Стаття 21
Доступ до регульованої інформації
1.
Держава-член
походження
повинна
гарантувати, що емітент або особа, яка
звернулася з заявою про допуск до торгів на
регульованому ринку без дозволу емітента,
розкриває регульовану інформацію у спосіб,
який забезпечує швидкий доступ до такої
інформації на недискримінаційній основі та
робить
її
доступною
для
офіційно
встановленого механізму, про який зазначено у
частині 2. Емітент або особа, яка звернулася з
заявою про допуск до торгів на регульованому

та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
Додаткові вимоги до розкриття інформації емітентами цінних
паперів, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі,
встановлюються Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
2. Інформація про власників значних пакетів (10 відсотків і
більше) акцій подається Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку та емітентові цінних паперів особою, яка веде
облік права власності на акції емітента у депозитарній системі
України, у строки, порядку та за формою, що встановлені
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Інформація про власників значних пакетів (10 відсотків і
більше) акцій є відкритою і оприлюднюється в установленому
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
порядку шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній
базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку про ринок цінних паперів.

ринку без дозволу емітента, має право не
сплачувати інвесторам ніяких окремих витрат за
надання інформації. Держава-член походження
повинна вимагати від емітента використовувати
такі засоби передачі інформації, у яких, в
розумних межах, можна бути впевненими задля
ефективного розповсюдження інформації серед
громадськості повсюди у Співтоваристві.
2.
Держава-член
походження
повинна
гарантувати, що існує принаймні один офіційно
встановлений механізм для централізованого
зберігання
регульованої
інформації.
Ці
механізми повинні підкорятися мінімальним
якісним стандартам безпеки, впевненості,
відносно джерела інформації, запису часу та
швидкого доступу кінцевими користувачами, а
також повинні рівнятися на процедуру передачі
інформації згідно частини 1 статті 19.
3. Там, де цінні папери допущені до торгів на
регульованому ринку тільки у одній приймаючій
державі-члені, а не допущені у державі-члені
походження, приймаюча держава-член повинна
гарантувати розкриття регульованої інформації
відповідно до вимог, зазначених у частині 1.

Стаття 40. Регулярна інформація про емітента
1. Регулярна інформація про емітента - річна та квартальна
звітна інформація про результати фінансово-господарської
діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в
тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
2. Звітним періодом для складання річної інформації про
емітента є календарний рік.
Перший звітний період емітента може бути меншим, ніж 12
місяців, та обчислюється:
для акціонерних товариств - з дня державної реєстрації
товариства до 31 грудня звітного року включно;
для емітентів цінних паперів (крім акцій) - з дня реєстрації
випуску цінних паперів до 31 грудня звітного року включно.
3. Річна інформація про емітента повинна містити такі
відомості:

2004/109/ЄС
Стаття 4 Щорічні фінансові звіти
Стаття 5 Фінансові звіти за півріччя
Стаття 6 Проміжні адміністративні звіти
Стаття 7 Відповідальність та зобов’язання
Стаття 8 Звільнення

найменування та місцезнаходження емітента, розмір його
статутного капіталу;
орган управління емітента, його посадові особи та засновники;
господарська та фінансова діяльність емітента;
цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
спосіб розміщення та лістинг цінних паперів;
річна фінансова звітність;
аудиторський висновок;
перелік власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій
із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
Емітент має право додатково розкривати іншу інформацію.
4. Річна інформація про емітента є відкритою і в обсязі,
встановленому Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, підлягає оприлюдненню емітентом не пізніше
30 квітня року, наступного за звітним, шляхом:
розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про
ринок цінних паперів;
опублікування в одному з офіційних друкованих видань
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
розміщення на власному веб-сайті.
5. Звітним періодом для складання квартальної інформації про
емітента є квартали поточного року.
Квартальна інформація про емітента повинна містити такі
відомості:
найменування та місцезнаходження емітента, розмір його
статутного капіталу;
орган управління емітента, його посадові особи та засновники;
господарська та фінансова діяльність емітента;
цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість);
квартальна фінансова звітність;
участь емітента у створенні інших підприємств, установ та
організацій.
Емітент має право додатково розкривати іншу інформацію.
6. Строки, порядок і форми розкриття регулярної інформації
про емітента (річної та квартальної) і додаткових відомостей, що
містяться у такій інформації, встановлюються Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. Публічні
акціонерні товариства додатково розкривають інформацію про
свою
діяльність
на
основі
міжнародних
стандартів
бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Національною

комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
встановлює додаткові вимоги до розкриття регулярної
інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття.
7. Особливості подання та оприлюднення регулярної
інформації інститутами спільного інвестування встановлюються
законодавством.
Стаття 41. Особлива інформація про емітента
1. Особлива інформація про емітента - інформація, до якої н/з
належать відомості про:
прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму,
що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;
прийняття рішення про викуп власних акцій, крім акцій
корпоративних інвестиційних фондів інтервального та
відкритого типу;
факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;
отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25
відсотків активів емітента;
зміну складу посадових осіб емітента;
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій;
рішення емітента про утворення, припинення його філій,
представництв;
рішення вищого органу емітента про зменшення статутного
капіталу;
порушення справи про банкрутство емітента, винесення
ухвали про його санацію;
рішення вищого органу емітента або суду про припинення
або банкрутство емітента.
2. Строки, порядок і форми розкриття особливої інформації
про емітента та додаткових відомостей, що містяться у такій
інформації, встановлюються Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.
3. Особлива інформація про емітента є відкритою і в обсязі,
встановленому Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, підлягає оприлюдненню емітентом шляхом:
розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про
ринок цінних паперів;
опублікування в одному з офіційних друкованих видань
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
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розміщення на власному веб-сайті.
4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
встановлює додаткові вимоги до розкриття особливої інформації
про емітента та вживає заходів щодо її розкриття.
Стаття 42. Порядок розкриття інформації про облік іменних
цінних паперів учасниками депозитарної системи України
1. Інформація про облік іменних цінних паперів н/з
розкривається в порядку, встановленому в Законі України «Про
депозитарну систему України».
Стаття 43. Розкриття інформації про професійних
учасників фондового ринку
1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
забезпечує оприлюднення інформації про професійних
учасників фондового ринку (номер, дата видачі та строк дії
ліцензії, обсяг повноважень згідно з ліцензією, керівник та
уповноважена особа, що діє від його імені).
Стаття 44. Інсайдерська інформація
1. Інсайдерська інформація - неоприлюднена інформація про
емітента, його цінні папери та похідні (деривативи), що
перебувають в обігу на фондовій біржі, або правочини щодо
них, у разі якщо оприлюднення такої інформації може істотно
вплинути на вартість цінних паперів та похідних (деривативів), та
яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог, встановлених
цим Законом.
2. Інформація щодо оцінки вартості цінних паперів та/або
фінансово-господарського стану емітента, якщо вона отримана
виключно на основі оприлюдненої інформації або інформації з
інших публічних джерел, не заборонених законодавством, не є
інсайдерською інформацією.
3. Інформація не вважається інсайдерською з моменту її
оприлюднення відповідно до закону.
Стаття 45. Заборона використання інсайдерської інформації
1.
Особі,
яка
володіє
інсайдерською
інформацією,
забороняється:
вчиняти з використанням інсайдерської інформації на власну
користь або на користь інших осіб правочини, спрямовані на
придбання або відчуження цінних паперів та похідних
(деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, до
моменту оприлюднення такої інформації;
передавати інсайдерську інформацію або надавати доступ до
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Стаття 2
1. Держави-члени
перешкоджатимуть
будь-якій особі, згаданій у другому пункті,
яка володіє інсайдерською інформацією,
використовувати цю інформацію, купуючи
чи продаючи або намагаючись купити чи
продати, за свій власний рахунок або за

неї іншим особам, крім розкриття інформації в межах виконання
професійних, трудових або службових обов'язків та в інших
випадках, передбачених законодавством;
давати будь-якій особі рекомендації стосовно придбання або
відчуження цінних паперів та похідних (деривативів), щодо яких
він володіє інсайдерською інформацією, до моменту
оприлюднення такої інформації.
2. Фондова біржа повинна повідомити Національну комісію з
цінних паперів та фондового ринку про операції з цінними
паперами та/або похідними (деривативами), які здійснюються на
такій фондовій біржі, у разі, якщо існує підозра в тому, що під час
здійснення таких операцій використовується або може бути
використана інсайдерська інформація.
3.
Відповідальність
за
протиправне
використання
інсайдерської інформації встановлюється законом.

рахунок третьої особи, безпосередньо або
опосередковано, фінансові інструменти,
яких стосується ця інформація.
Перший пункт має застосовуватися до
будь-якої особи, яка володіє такою
інформацією:
а) на підставі свого членства в
управлінському,
виконавчому
чи
наглядовому органі емітента, або
b) на підставі її участі у капіталі емітента,
або
c) на підставі володіння доступом до такої
інформації внаслідок виконання своїх
службових чи професійних обов’язків, або
d) через вчинення нею кримінальних дій.
2. Якщо особа, яка згадана в частині 1, є
юридичною особою, заборони, викладені у
тому ж пункті, мають також застосовуватися
до фізичних осіб, які беруть участь в
ухваленні рішення щодо здійснення
операції за рахунок цієї юридичної особи.
3. Ця стаття не повинна застосовуватися до
операцій, що здійснюються для виконання
зобов’язання щодо купівлі або продажу
фінансових інструментів, якщо таке
зобов'язання є наслідком правочину, який
було укладено до того, як згадана особа
отримала інсайдерську інформацію.
Стаття 3
Держави-члени зобов’язані забороняти
будь-якій особі, яка підпадає під дію
обмежень зазначених у статті 2,
а) розголошувати інсайдерську інформацію
будь-якій іншій особі, крім випадків, коли таке

розголошення відбувається в результаті
виконання нею своїх звичайних професійних
чи службових обов’язків;
б) на основі інсайдерської інформації
рекомендувати іншій особі або спонукати її до
купівлі або продажу фінансових інструментів,
яких ця інформація стосується.
Стаття 4
Держави-члени
мають
забезпечити
застосування статті 2 і 3 до будь-якої особи,
іншої ніж особи, згадані у цих статтях, яка
володіє інсайдерською інформацією, якщо
така особа знає або повинна знати, що ця
інформація є інсайдерською.
Стаття 6
1. Держави-члени повинні забезпечувати, що
емітенти
фінансових
інструментів
якнайскоріше інформують громадськість про
інсайдерську інформацію, що безпосередньо
стосується згаданих емітентів.
Без перешкоди будь-яким заходам, яких може
бути вжито з метою виконання положень
першого пункту, держави-члени повинні
забезпечити опублікування емітентами всієї
інсайдерською інформації, яка підлягає
оприлюдненню, у належний строк на їхніх
інтернет-сайтах.
2. Емітент
може
під
свою
власну
відповідальність відстрочити оприлюднення
інсайдерської інформації, яке передбачено в
частині 1, наприклад, для запобігання
порушенню його законних інтересів, за
умови, що таке відстрочення не може ввести
громадськість в оману, та за умови, що емітент
буде в змозі забезпечити конфіденційність цієї
інформації. Держави-члени можуть вимагати

негайного
інформування
відповідного
компетентного органу про рішення емітента
відстрочити оприлюднення інсайдерської
інформації.
3. Держави-члени повинні вимагати, що, у

разі коли емітент, або особа, що діє від його
імені або за його рахунок, розголошує будьяку інсайдерську інформацію будь-якій третій
особі, виконуючи свої звичайні професійні чи
службові обов’язки, як це передбачено в
частині (а) статті 3, емітент повинен зробити
повне та ефективне розкриття цієї інформації,
одночасно
–
якщо
розкриття
має
міжнародний характер, та швидко – за
внутрішньодержавного розкриття.
Стаття 46. Реклама цінних паперів та фондового ринку
1. Реклама цінних паперів та фондового ринку регулюється
Законом України "Про рекламу" з урахуванням норм цього
Закону та Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні"

2003/71/ЄС
Стаття 15
1. Будь-яка реклама, що стосується відкритої
пропозиції цінних паперів або доступу до
торгівлі на регульованому ринку, повинна
відповідати принципам, що містяться в частинах
з 2 по 5. Частини з 2 по 4 застосовуються лише у
разі, коли на емітента, особу, яка робить
пропозицію, або особу, яка звертається за
доступом до торгівлі, поширюється зобов’язання
щодо розробки проспекту.
2. У рекламі має бути вказано, що проспект був
чи буде опублікований, а також зазначено, де
інвестори можуть або зможуть його отримати.
3. Реклама повинна чітко розпізнаватися як така.
Інформація, що міститься в рекламі, не може
бути неточною або вводити в оману. Така
інформація також повинна відповідати даним,
що містяться в проспекті, якщо він вже
опублікований, або даним, які повинні міститись
у проспекті, якщо проспект опубліковується
пізніше.
4. У будь-якому разі вся інформація, що
стосується відкритої пропозиції чи допуску до
торгівлі, розкрита усно чи письмово, навіть

якщо і не в цілях реклами, повинна відповідати
даним, що містяться у проспекті.
5. У разі, коли, відповідно до цієї Директиви,
проспект не є обов’язковим, суттєва інформація,
надана емітентом, або особою, яка робить
пропозицію, і адресована кваліфікованим
інвесторам
або
спеціальним
категоріям
інвесторів, включаючи інформацію, розкриту в
рамках заходів, пов’язаних з пропозиціями
цінних паперів, повинна бути повідомлена
виключно кваліфікованим інвесторам або
спеціальним
категоріям інвесторів,
яким
адресована ця пропозиція. У разі, коли
необхідно
опублікувати
проспект,
така
інформація повинна бути включена в проспект
або в додаток до проспекту, відповідно до
частини 1 статті 16.
6. Компетентний орган влади держави-члена
походження має право здійснювати контроль за
дотриманням принципів, зазначених у частинах
з 2 по 5, при здійсненні відкритої пропозиції
цінних паперів або наданні доступу до торгівлі
на регульованому ринку.
Розділ VI. РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Стаття 47. Регулювання ринку цінних паперів
1. Регулювання фондового ринку здійснює держава та н/з
саморегулівні організації.
2. Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, а
також інші державні органи у межах своїх повноважень,
визначених законом.
Стаття 48. Об'єднання професійних учасників фондового
ринку
1. Об'єднання професійних учасників фондового ринку пропущено
може об'єднувати учасників, які здійснюють різні види
професійної діяльності на фондовому ринку, і має бути
зареєстровано в порядку, встановленому Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку.
Умовою прийняття рішення про реєстрацію об'єднання
професійних учасників фондового ринку є його відповідність
таким вимогам:
об'єднання повинно включати не менше 35 відсотків

пропущено

професійних учасників фондового ринку за кожним з видів
професійної діяльності, визначених цим Законом, які воно
об'єднує;
наявність правил і стандартів професійної діяльності на
фондовому ринку, що є обов'язковими для виконання всіма
членами об'єднання;
статус неприбуткової організації;
наявність у власності для забезпечення статутної діяльності
активів у розмірі не менше 600 тисяч гривень.
Об'єднання професійних учасників фондового ринку
зобов'язане дотримуватися вимог, встановлених цією статтею,
протягом усього періоду своєї діяльності.
Підставою для відмови в реєстрації об'єднання професійних
учасників фондового ринку може бути:
відсутність
документів,
визначених
законодавством,
необхідних для реєстрації об'єднання;
невідповідність поданих документів та даних, які вони містять,
вимогам законодавства;
невиконання
вимог
цієї
частини.
Після усунення порушення/порушень, що були підставою для
прийняття рішення Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку про відмову в реєстрації об'єднання, таке
об'єднання має право повторно подати документи, визначені
законодавством, для його реєстрації як об'єднання професійних
учасників фондового ринку.
Анулювання реєстрації об'єднання професійних учасників
фондового ринку здійснюється за рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку в таких випадках:
на підставі відповідної заяви об'єднання професійних
учасників фондового ринку;
невиконання об'єднання професійних учасників фондового
ринку рішень Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, постанов уповноважених осіб Комісії;
встановлення Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку факту невідповідності об'єднання професійних
учасників фондового ринку вимогам, встановленим цією
частиною.
2. Об'єднання професійних учасників фондового ринку
набуває статусу саморегулівної організації (далі - СРО) за певним
видом професійної діяльності на фондовому ринку з дня надання
йому статусу СРО Національною комісією з цінних паперів та

фондового ринку. Порядок надання об'єднанню професійних
учасників ринку цінних паперів статусу СРО та позбавлення
такого статусу встановлюється Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку з урахуванням вимог цього Закону.
Одне об'єднання професійних учасників ринку цінних
паперів може набути статус СРО за декількома видами
професійної діяльності на фондовому ринку за умови
дотримання вимог частини третьої цієї статті.
Набуття об'єднанням статусу СРО професійних учасників
фондового ринку, вступ до нього професійних учасників
фондового ринку, прийняття правил, положень та інших
документів СРО професійних учасників фондового ринку та
внесення змін до них не належать до узгоджених дій суб'єктів
господарювання.
Після надання об'єднанню професійних учасників фондового
ринку статусу СРО за певним видом професійної діяльності на
ринку цінних паперів професійні учасники фондового ринку, які
є членами інших професійних об'єднань, що зареєстровані
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за
цим видом професійної діяльності, повинні у тримісячний строк
стати членами такої СРО та бути її членами протягом всього
строку наявності в неї статусу СРО.
3. Для набуття статусу СРО об'єднання професійних учасників
фондового ринку повинно подати до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку необхідні документи та
відповідати таким вимогам:
об'єднувати більше 75 відсотків професійних учасників
фондового ринку за одним з видів професійної діяльності,
визначених цим Законом;
мати затверджені внутрішні документи СРО (внутрішні
правила СРО, Правила (стандарти) професійної діяльності на
фондовому ринку, інші внутрішні документи СРО) для реалізації
визначених статутом об'єднання функцій;
керівник та заступники керівника виконавчого органу СРО,
керівники структурних підрозділів СРО не можуть перебувати у
трудових відносинах із членами СРО та прямо або
опосередковано бути пов'язаними відносинами контролю з
членами СРО, мати судимість за корисливі чи посадові злочини,
не зняту або не погашену в установленому законом порядку, та
повинні мати стаж роботи на фондовому ринку не менше п'яти
років.
Вимоги щодо приміщень СРО, технічного забезпечення та

програмного забезпечення, кваліфікаційні вимоги до керівників
СРО, вимоги до розміру активів СРО встановлюються
нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
СРО зобов'язана дотримуватися вимог, установлених цією
статтею, протягом всього строку чинності свідоцтва,
передбаченого частиною четвертою цієї статті.
4. За результатами розгляду поданих об'єднанням документів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку своїм
рішенням надає об'єднанню професійних учасників ринку
цінних паперів статус СРО та видає відповідне свідоцтво про
надання статусу саморегулівної організації професійних
учасників фондового ринку (далі - свідоцтво СРО), строк дії
якого встановлюється рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку і не може бути меншим п'яти років,
або своїм вмотивованим рішенням відмовляє в наданні статусу
СРО.
Підставою для відмови в наданні статусу СРО є:
відсутність
документів,
визначених
законодавством,
необхідних для реєстрації об'єднання як СРО;
невідповідність поданих документів та даних, які вони містять,
вимогам законодавства;
невиконання вимог частини третьої цієї статті.
Після усунення порушення/порушень, що були підставою для
прийняття рішення Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку про відмову у наданні об'єднанню статусу
СРО, таке об'єднання має право повторно подати документи,
визначені законодавством, для набуття статусу СРО.
5. Позбавлення статусу СРО здійснюється за рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у
таких випадках:
на підставі заяви СРО про скасування Комісією свідоцтва
СРО;
невиконання СРО рішень Комісії, постанов уповноважених
осіб Комісії;
встановлення Комісією факту невідповідності СРО вимогам,
встановленим цією статтею.
Стаття
49. Повноваження
об'єднання
професійних
учасників фондового ринку та саморегулівної організації
професійних
учасників
ринку
цінних
паперів
1. Об'єднання професійних учасників фондового ринку, пропущено

пропущено

включаючи об'єднання, що набуло статусу СРО, має такі
повноваження:
1) впровадження норм професійної етики у практичній
діяльності учасників об'єднання;
2) розроблення і затвердження методичних рекомендацій
щодо провадження відповідного виду професійної діяльності на
фондовому ринку;
3) впровадження ефективних механізмів розв'язання спорів,
пов'язаних з професійною діяльністю учасників об'єднання;
4) моніторинг дотримання Статуту та внутрішніх документів
об'єднання його учасниками.
2. СРО, крім повноважень, зазначених у частині першій цієї
статті, додатково має такі повноваження:
1) розроблення і затвердження обов'язкових для виконання
членами СРО Правил (стандартів) провадження відповідного
виду професійної діяльності на фондовому ринку, за винятком
тих Правил (стандартів), які прямо встановлені законом;
2) розроблення заходів, спрямованих на запобігання
порушенням членами СРО норм законодавства та внутрішніх
документів СРО, у тому числі при припиненні ними своєї
професійної діяльності;
3) застосування заходів дисциплінарного впливу до членів
СРО у разі виявлення порушень Статуту СРО, внутрішніх
документів СРО.
3. Об'єднання професійних учасників фондового ринку
(включаючи СРО) можуть виконувати інші повноваження,
передбачені законом та статутом такого об'єднання, якщо
передбачені в ньому повноваження не суперечать вимогам
законодавства, а СРО може додатково виконувати також і
повноваження, передбачені у відповідному рішенні Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку про делегування
повноважень з регулювання фондового ринку, прийнятому
відповідно до частини п'ятої цієї статті.
4. СРО несе відповідальність за невиконання чи неналежне
виконання покладених на неї повноважень у встановленому
законодавством порядку.
5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
може делегувати СРО повноваження з регулювання фондового
ринку, визначені законами України, в установленому нею
порядку за заявою цієї СРО.
У місячний строк після отримання заяви від СРО Національна
комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення

про делегування або відмову в делегуванні СРО повноважень.
У рішенні про делегування СРО повноважень зазначаються:
найменування СРО, якій делегуються повноваження;
повноваження, які делегуються;
строк, на який делегуються повноваження, який не може бути
більшим, ніж строк чинності свідоцтва СРО;
порядок державного контролю за здійсненням делегованих
повноважень.
Рішення про делегування СРО повноважень підлягає
державній реєстрації в Міністерстві юстиції України як
нормативно-правовий акт та оприлюдненню відповідно до
законодавства
Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його пропущено
опублікування, крім:
частини третьої статті 8, яка набирає чинності через 2 роки з
дня опублікування цього Закону;
абзацу другого підпункту четвертого пункту третього розділу
VII "Прикінцеві положення", який набирає чинності через 2
роки з дня опублікування цього Закону;
частини першої статті 48, яка набирає чинності через 3 роки з
дня опублікування цього Закону.
2. З набранням чинності цим Законом втрачають чинність:
Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 38, ст. 508; 1992 р.,
N 47, ст. 645; 1995 р., N 14, ст. 90, ст. 93; 1996 р., N 40, ст. 185;
1997 р., N 45, ст. 285; 1999 р., N 26, ст. 213, N 31, ст. 252; 2003 р.,
N 30, ст. 247, N 38, ст. 313; 2004 р., N 13, ст. 181, N 19, ст. 271;
2005 р., N 42, ст. 465; 2006 р., N 13, ст. 110);
Постанова Верховної Ради Української РСР від 18 червня 1991
року "Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про
цінні папери і фондову біржу" ( 1202-12) (Відомості Верховної
Ради України, 1991 р., N 38, ст. 509).
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) Кримінальний кодекс України ( 2341-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) доповнити
статтею 232-1 такого змісту:
"Стаття
232-1. Розголошення
або
використання
неоприлюдненої інформації про емітента або його цінні папери
Умисне розголошення або інше використання не
опублікованої або не оприлюдненої в інший спосіб інформації
про емітента, його цінні папери або правочини щодо них

пропущено

(інсайдерська інформація) особою, якій ця інформація відома у
зв'язку з професійною чи службовою діяльністю, якщо воно
завдало істотної матеріальної шкоди інтересам держави або
інтересам юридичних чи фізичних осіб, карається обмеженням волі на строк до трьох років або
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк
до трьох років".
3) у Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144; 2006 р., N 13,
ст. 110):
у другому реченні частини другої статті 163 слова "ощадні
сертифікати"
замінити
словами
"ощадні
(депозитні)
сертифікати";
частини четверту, п'яту і сьому статті 164 викласти в такій
редакції:
"4. Суб'єкти господарювання, виключною діяльністю яких є
діяльність з управління активами інститутів спільного
інвестування, мають право випускати інвестиційні сертифікати.
5. Установи банків, що приймають на депонування кошти від
юридичних осіб та громадян, видають їм письмові свідоцтва, які
посвідчують право вкладників на одержання після закінчення
встановленого строку депозиту і відсотків по ньому (ощадні
(депозитні) сертифікати)";
"7. Суб'єкти господарювання мають право в порядку,
встановленому законом, випускати в обіг векселі - боргові цінні
папери, які посвідчують безумовне грошове зобов'язання
векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання
строку
платежу
визначену
суму
власнику
векселя
(векселедержателю)";
частину другу статті 356 виключити;
частину першу статті 360 викласти в такій редакції:
"1. Для забезпечення функціонування ринку цінних паперів
утворюється фондова біржа. Порядок утворення та провадження
діяльності фондової біржі визначається законом";
4) у Цивільному кодексі України ( 435-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):
частину другу статті 158 виключити;
у частині першій статті 194 слова "випустила" та "випуску"
замінити відповідно словами "розмістила" та "розміщення";
у пункті 3 частини першої статті 195 та частині другій статті
197 слово "випуску" замінити словом "розміщення";

у частині третій статті 195 слово "випускатися" замінити
словом "існувати";
у частині першій статті 198:
у першому реченні слово "випустила" замінити словом
"розмістила";
друге речення після слова "володільця" доповнити словом
"ордерного";
5) у Законі України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 51, ст. 292; 1998 р., N 10, ст. 36; 1999 р., N 38,
ст. 339; 2001 р., N 21, ст. 103; 2002 р., N 16, ст. 114, N 17, ст. 117,
N 29, ст. 194; 2004 р., N 13, ст. 181; 2005 р., N 42, ст. 465, ст. 466,
N 48, ст. 481; 2006 р., N 13, ст. 110, N 16, ст. 134 ):
абзаци третій, четвертий, шостий-восьмий статті 1
виключити;
назву та частини першу і другу статті 4 викласти в такій
редакції:
"Стаття 4. Діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає
ліцензуванню
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку у
встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види діяльності
на ринку цінних паперів:
1) брокерська діяльність - укладення торговцем цінними
паперами цивільно-правових договорів (зокрема договорів
комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені
іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи;
2) дилерська діяльність - укладення торговцем цінними
паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від
свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім
випадків, передбачених законом;
3) андеррайтинг - розміщення (підписка, продаж) цінних
паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та
за рахунок емітента;
4) діяльність з управління цінними паперами - діяльність, яка
провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за
винагороду протягом визначеного строку на підставі договору
про управління переданими йому цінними паперами та
грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні
папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними
паперами та грошовими коштами, які належать на праві власності
установнику управління, в його інтересах або в інтересах
визначених ним третіх осіб;

5) діяльність з управління активами - професійна діяльність
учасника фондового ринку - компанії з управління активами, що
провадиться нею за винагороду від власного імені або на підставі
відповідного договору про управління активами, які належать
інституційним інвесторам на праві власності;
6) діяльність з управління іпотечним покриттям - діяльність,
що здійснюється за винагороду банком чи іншою фінансовою
установою згідно з відповідним договором про управління
іпотечним покриттям;
7) депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів,
обслуговування правочинів щодо цінних паперів на рахунках
зберігачів цінних паперів, а також операцій емітента щодо
випущених ними цінних паперів;
8) депозитарна діяльність зберігача цінних паперів - діяльність
з надання послуг щодо зберігання цінних паперів,
обслуговування правочинів щодо цінних паперів на рахунках
власників цінних паперів;
9) діяльність із ведення реєстру власників іменних цінних
паперів - збір, фіксація, обробка, зберігання та надання даних, які
складають систему реєстру власників іменних цінних паперів,
щодо іменних цінних паперів, їх емітентів і власників;
10) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку діяльність
професійного
учасника
фондового
ринку
(організатора
торгівлі)
із
створення
організаційних,
технологічних, інформаційних, правових та інших умов для
збирання та поширення інформації стосовно попиту і
пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими
інструментами за встановленими правилами, централізованого
укладання і виконання договорів щодо фінансових інструментів,
у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та
розв'язання спорів між членами організатора торгівлі;
11) розрахунково-клірингова діяльність - діяльність з
визначення взаємних зобов'язань за договорами щодо цінних
паперів і розрахунків за ними.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку у
встановленому нею порядку, в разі здійснення професійними
учасниками ринку цінних паперів декількох видів діяльності,
передбачених частиною першою цієї статті, може видавати один
бланк ліцензії на такі види діяльності";
у частині другій статті 7:
пункт 13 викласти в такій редакції:

"13) здійснює контроль за дотриманням законодавства і
призначає державних представників на фондових біржах, у
депозитаріях і торговельно-інформаційних системах";
доповнити пунктом 14-1 такого змісту:
"14-1) встановлює зразок та видає свідоцтво про реєстрацію
об'єднання професійних учасників фондового ринку як
саморегулівної організації";
статтю 17 виключити;
6) у Законі України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62):
частину четверту статті 25 доповнити абзацом такого змісту:
"використовувати інформацію про доход за цінними
паперами або величину отриманого емітентом у минулому
прибутку без вказівки на те, що цей прибуток не є гарантією
отримання доходів у майбутньому";
частину першу статті 26 доповнити абзацами такого змісту:
"Міністерство фінансів України - щодо реклами державних
цінних паперів;
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - щодо
реклами на фондовому ринку";
7) абзац другий частини першої статті 27 Закону України від
22 грудня 2005 року "Про іпотечні облігації" ( 3273-15 ) після слів
"обігу іпотечних облігацій" доповнити словами "іпотечного
покриття та діяльності управителя іпотечним покриттям";
8) підпункт "ф" пункту 3 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів
України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне
мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113;
1995 р., N 30, ст. 229; 2004 р., N 2, ст. 6; 2006 р., N 16, ст. 134)
після слів "а також за посвідчення договорів" доповнити словом
"відступлення".
4. Учасники фондового ринку протягом трьох років після
набрання чинності цим Законом повинні привести свою
діяльність у відповідність із цим Законом.
Учасники фондового ринку, які мають ліцензії на право
провадження професійної діяльності на фондовому ринку,
протягом трьох років після набрання чинності цим Законом
провадять свою діяльність відповідно до виданих ліцензій.
Учасники фондового ринку, які мають ліцензію на право
провадження діяльності з організації торгівлі на ринку цінних
паперів, провадять діяльність з організації торгівлі на фондовому
ринку як організатори торгівлі.
Після закінчення строку дії ліцензії провадження відповідного

виду професійної діяльності дозволяється за умови отримання
нової
ліцензії
згідно
із
цим
Законом.
5. Кабінету Міністрів України та Національному банку
України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України проект
Закону України про внесення до Закону України "Про платіжні
системи та переказ грошей в Україні" змін, що стосуються
відкриття торговцем цінними паперами рахунка для свого клієнта
з метою провадження діяльності з управління цінними паперами.
6. Дія цього Закону не поширюється на емісії цінних паперів,
рішення про які були прийняті до набрання чинності цим
Законом.

Законодавство України
Про депозитарну систему України
Преамбула
Цей Закон визначає правові засади функціонування
депозитарної системи України, встановлює порядок реєстрації та
підтвердження прав на емісійні цінні папери та прав за ними у
системі депозитарного обліку цінних паперів, а також порядок
проведення розрахунків за правочинами щодо емісійних цінних
паперів.
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні:
1) власник рахунка у цінних паперах - особа, якій
професійним учасником депозитарної системи України та/або
Національним банком України відкрито рахунок у цінних
паперах;
2) глобальний сертифікат - документ, що містить
інформацію про випуск цінних паперів, оформляється емітентом
після завершення емісії цінних паперів, зберігається
Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - Центральний
депозитарій), а у випадках, встановлених цим Законом, Національним банком України, та є підставою для зберігання і
обліку відповідних цінних паперів та обліку зобов’язань емітента
за відповідним випуском цінних паперів;
3) грошові розрахунки - переказ коштів, що здійснюється в
порядку, встановленому законом;
4) депозитарій-кореспондент - депозитарій іноземної
держави або міжнародна депозитарно-клірингова установа, що є
клієнтом Центрального депозитарію на підставі встановлених
кореспондентських відносин щодо цінних паперів;
5) депозитарна діяльність - діяльність професійних
учасників депозитарної системи України та Національного банку
України щодо надання послуг із зберігання та обліку цінних
паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та
переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та
обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах
депозитарних установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів,
осіб, які провадять клірингову діяльність, Розрахункового центру
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з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі Розрахунковий центр), депонентів, а також надання інших
послуг, які відповідно до цього Закону мають право надавати
професійні учасники депозитарної системи України;
6) депозитарна система України - сукупність учасників
депозитарної системи та правовідносин між ними щодо ведення
обліку цінних паперів, прав на цінні папери і прав за цінними
паперами та їх обмежень, що встановлюються в системі
депозитарного обліку цінних паперів, у тому числі внаслідок
проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів;
7) депонент - власник цінних паперів, співвласники цінних
паперів, нотаріус, на депозит якого внесено цінні папери, яким
рахунок у цінних паперах відкривається депозитарною
установою на підставі відповідного договору про обслуговування
рахунка в цінних паперах, а також депозитарна установа, яка
відкриває собі рахунок у цінних паперах на підставі наказу
керівника цієї депозитарної установи. Національний банк
України може бути депонентом у випадках, передбачених цим
Законом;
8) зарахування цінних паперів - збільшення кількості цінних
паперів певного випуску на рахунку у цінних паперах власника
такого рахунка, що супроводжується введенням визначеної
кількості депозитарних активів за цим випуском у професійного
учасника депозитарної системи або Національного банку
України;
9) зобов’язання емітента за цінними паперами власного
випуску - обов’язок емітента здійснити певні дії на користь особи,
що має права на цінні папери такого випуску, зміст та обсяг яких
визначені чинним законодавством та/або рішенням емітента, або
утриматися від певних дій;
10) істотна участь у Центральному депозитарії - пряме
та/або опосередковане володіння однією особою (крім держави
та Національного банку України) самостійно чи разом з
пов’язаними особами 1 і більше відсотками статутного капіталу
Центрального депозитарію;
11) корпоративні операції емітента - операції емітента щодо
емісії, викупу, дроблення, консолідації, конвертації, погашення,
анулювання, виплати доходу за цінними паперами, а також
пов’язані з припиненням емітента, зміною розміру статутного
капіталу емітента, а також інші операції за переліком, визначеним
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
(далі - Комісія);

12) переказ цінних паперів (прав на цінні папери та/або
прав за цінними паперами) - рух певної кількості цінних паперів
(прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами), що
відображає у професійного учасника депозитарної системи або
Національного банку України переведення цінних паперів (прав
на цінні папери та/або прав за цінними паперами) відповідного
випуску з одного рахунка в цінних паперах на інший рахунок у
цінних паперах, при якому обсяг депозитарного активу за цим
випуском не змінюється, або проведення операцій, пов’язаних із
встановленням та зняттям обмежень прав на цінні папери та/або
прав за цінними паперами;
13) права на цінні папери - речові права на цінні папери
(право власності, інші визначені законом речові права);
14) права за цінними паперами - права, що виникають із
зобов’язання емітента за розміщеними ним цінними паперами
(право на участь у загальних зборах акціонерів, право на
отримання доходу, інші права, визначені законом та/або
рішенням емітента);
15) професійні учасники депозитарної системи України Центральний депозитарій, депозитарні установи;
16) реєстр власників іменних цінних паперів - перелік
власників іменних цінних паперів, складений відповідно до вимог
законодавства Центральним депозитарієм або, у випадках,
встановлених цим Законом, - Національним банком України на
певну дату із зазначенням кількості іменних цінних паперів,
належних зазначеним власникам на праві власності, номінальної
вартості і виду таких цінних паперів та іншої інформації,
визначеної Комісією;
17) розрахунки за правочинами щодо цінних паперів урегулювання взаємних зобов’язань за правочинами щодо цінних
паперів шляхом переказу коштів та/або переказу цінних паперів
та/або переказ/списання/зарахування прав на цінні папери та
прав за цінними паперами та/або припинення зобов’язань за
результатами неттінгу;
18) розрахунки за принципом "поставка цінних паперів
проти оплати" - механізм розрахунків за правочинами щодо
цінних паперів, під час якого переказ цінних паперів та/або
переказ прав на цінні папери та прав за цінними паперами
відбувається відразу після відповідного переказу коштів;
19) списання цінних паперів (прав на цінні папери та/або
прав за цінними паперами) - зменшення кількості цінних паперів
(прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами) певного

випуску на рахунку у цінних паперах власника такого рахунка, що
супроводжується виведенням (вилученням) визначеної кількості
депозитарних активів за цим випуском у професійного учасника
депозитарної системи або Національного банку України;
20) розрахунки у цінних паперах - переказ цінних паперів
та/або переказ/списання/зарахування прав на цінні папери та
прав за цінними паперами, що здійснюється в порядку,
встановленому законом;
21) тимчасовий глобальний сертифікат - документ, що
містить інформацію про випуск цінних паперів, що
пропонується до розміщення, оформляється емітентом на період
емісії цінних паперів, зберігається Центральним депозитарієм, а у
випадках, встановлених законом, - Національним банком
України, та є підставою для взяття на облік цінних паперів та
обліку зобов’язань емітента за цінними паперами відповідного
випуску;
22) учасники депозитарної системи України - Національний
банк України, професійні учасники депозитарної системи
України, депозитарії-кореспонденти, фондові біржі, клірингові
установи, Розрахунковий центр, емітенти, торговці цінними
паперами, компанії з управління активами, депоненти".
Терміни "контроль" та "пов’язані особи" вживаються у
значенні, наведеному у Законі України "Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг".
Терміни "кліринг", "неттінг" та "центральний контрагент"
вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про цінні
папери та фондовий ринок".
Стаття 2. Законодавство про депозитарну систему
України
1. Законодавство про депозитарну систему України
складається з Цивільного кодексу України, цього Закону, Закону
України "Про цінні папери та фондовий ринок", інших законів
України та нормативно-правових актів Комісії та Національного
банку України.
2. У разі якщо міжнародним договором України, згода на
обов’язковість якого надана Верховною Радою України,
встановлено інші норми, ніж ті, що містяться у цьому Законі,
застосовуються норми міжнародного договору.
Стаття 3. Види депозитарної діяльності та їх

поєднання
1. В Україні можуть провадитися такі види депозитарної
діяльності:
1) депозитарна діяльність Центрального депозитарію;
2) депозитарна діяльність Національного банку України;
3) депозитарна діяльність депозитарної установи;
4) діяльність із зберігання активів інститутів спільного
інвестування;
5) діяльність із зберігання активів пенсійних фондів.
2. Депозитарна діяльність депозитарної установи може
поєднуватися з діяльністю із зберігання активів інститутів
спільного інвестування та зберігання активів пенсійних фондів.
Діяльність, передбачена пунктами 3-5 частини першої цієї
статті, не може провадитися Центральним депозитарієм.
Діяльність, передбачена пунктами 3-5 частини першої цієї
статті, може провадитися Національним банком України у
встановлених законодавством випадках.
Депозитарна діяльність депозитарної установи може
поєднуватися з діяльністю з торгівлі цінними паперами та/або
банківською діяльністю.
Депозитарна діяльністю Центрального депозитарію може
поєднуватися з кліринговою діяльністю у випадках, встановлених
Комісією.
Депозитарна діяльність Національного банку України може
поєднуватися з кліринговою діяльністю.
Поєднання
депозитарної діяльності
(за винятком
депозитарної діяльності Національного банку України) з іншими
видами діяльності, крім встановлених цим Законом,
забороняється.
Поєднання видів депозитарної діяльності можливе за умови
їх провадження окремими структурними підрозділами
депозитарної установи в порядку, встановленому Комісією.
Стаття 4. Система депозитарного обліку цінних
паперів
1. Система депозитарного обліку цінних паперів - сукупність
інформації, записів про емісійні цінні папери (вид із зазначенням
типу, номінальна вартість і кількість, обмеження обігу тощо) на
рахунках у цінних паперах власників таких рахунків, про
емітентів, власників цінних паперів, що мають права за цінними

паперами та права на цінні папери, обмежень прав на цінні
папери,
уповноважених
ними
осіб,
управителів,
заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами
щодо цінних паперів, яка містить дані, що дають змогу
ідентифікувати емісійні цінні папери і зазначених осіб, реєстр
кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів
цінних паперів), а також інша передбачена законодавством
інформація (далі - система депозитарного обліку).
Вимоги до переліку документів, що подаються емітентом
Центральному депозитарію, а у випадках, встановлених цим
Законом, - Національному банку України, а також порядок
оформлення та ведення обліку глобальних сертифікатів,
тимчасових
глобальних
сертифікатівта
їх
реквізити
встановлюються Комісією, а у випадках, встановлених цим
Законом, - Національним банком України.
2. Набуття і припинення прав на цінні папери і прав за
цінними паперами здійснюються шляхом фіксації відповідного
факту в системі депозитарного обліку. У системі депозитарного
обліку реєструються обмеження прав на цінні папери. У системі
депозитарного обліку можуть реєструватися обмеження прав за
цінними паперами у випадках та в порядку, встановлених
Комісією.
Вимоги до інформації, яка вноситься до системи
депозитарного
обліку,
встановлюються
Центральним
депозитарієм за погодженням з Комісією.
Стаття 5. Рахунки у цінних паперах
1. Рахунок у цінних паперах депонента відкривається
депозитарною установою на підставі договору про
обслуговування рахунка в цінних паперах власнику цінних
паперів, співвласникам цінних паперів або нотаріусу, на депозит
яких внесено цінні папери, а також самій депозитарній установі
(на підставі наказу керівника цієї депозитарної установи) або
Національному банку України відповідно до законодавства.
Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах
укладається між депонентом та депозитарною установою,
відповідно до якого депозитарна установа в установленому
Комісією порядку на рахунку у цінних паперах веде облік цінних
паперів, що належать власникові, співвласникам цінних паперів, у
разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса -

відповідному кредиторові, а також облік прав зазначених осіб на
цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних
паперах, та обмеження таких прав.
Депозитарна установа на власному рахунку у цінних паперах
в установленому Комісією порядку (Національний банк України у порядку, встановленому ним за погодженням з Комісією) веде
облік цінних паперів, що належать їй на праві власності, а також
облік прав на ці цінні папери та обмеження таких прав.
Депоненту, у разі зарахування цінних паперів на депозит
нотаріуса - відповідному кредиторові, належать у сукупності всі
права на цінні папери та права за цінними паперами, що
обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента.
Кількість прав на цінні папери та прав за цінними паперами
на рахунку у цінних паперах депонента має бути цілим числом та
не може бути від’ємним.
Власник цінних паперів, співвласники цінних паперів
можуть передати власні повноваження щодо відкриття рахунка у
цінних паперах іншій особі, уповноваженій діяти від його (їх)
імені на підставі визначеного законодавством правочину.
Депозитарна установа в процесі відкриття рахунка в цінних
паперах депонента присвоює власникові цінних паперів код
власника цінного паперу в порядку, встановленому Центральним
депозитарієм за погодженням з Комісією.
2. Рахунок у цінних паперах депозитарної установи, на
якому зберігаються та обліковуються цінні папери, відкривається
депозитарній установі Центральним депозитарієм або у випадках,
встановлених цим Законом, - Національним банком України на
підставі депозитарного договору.
На рахунку в цінних паперах депозитарної установи на
підставі депозитарного договору в порядку, встановленому
Комісією, а у випадках, встановлених цим Законом, Національним банком України, зберігаються та обліковуються
цінні папери, права на які та права за якими належать депонентам
такої депозитарної установи, у разі зарахування цінних паперів на
депозит нотаріуса - відповідному кредиторові.
Кількість цінних паперів на рахунку у цінних паперах
депозитарної установи має бути цілим числом та не може бути
від’ємним.
Депозитарний договір укладається між депозитарною
установою і Центральним депозитарієм або між депозитарною
установою і Національним банком України, відповідно до якого
Центральний депозитарій та/або Національний банк України

веде на рахунку у цінних паперах депозитарної установи
зберігання та облік цінних паперів, відповідно до встановленої
цим Законом компетенції, права на які та права за якими
належать депонентам такої депозитарної установи, у разі
зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному
кредиторові, та самій депозитарній установі або Національному
банку України за цінними паперами, що належать такій
депозитарній установі.
3. Рахунок у цінних паперах емітента відкривається емітенту
Центральним депозитарієм або, у випадках, встановлених цим
Законом, - Національним банком України на підставі договору
про обслуговування випусків цінних паперів.
На рахунку в цінних паперах емітента на підставі договору
про обслуговування випусків цінних паперів у порядку,
встановленому Комісією, а у випадках, встановлених цим
Законом, - Національним банком України, зберігаються та
обліковуються цінні папери власних випусків емітента та
обмеження прав на цінні папери.
Кількість цінних паперів на рахунку у цінних паперах
емітента має бути цілим числом та не може бути від’ємним.
Договір про обслуговування випусків цінних паперів
укладається між емітентом і Центральним депозитарієм або між
емітентом і Національним банком України, відповідно до якого
Центральний депозитарій або Національний банк України
здійснює обслуговування корпоративних операцій емітента
відповідно до встановленої цим Законом компетенції.
4. Рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспонденту
відкривається Центральним депозитарієм або Національним
банком України на підставі договору про кореспондентські
відносини.
На рахунку в цінних паперах депозитарія-кореспондента на
підставі договору про кореспондентські відносини в порядку,
встановленому Комісією, обліковуються цінні папери, права за
якими та права на які належать клієнтам (депонентам)
депозитарія-кореспондента.
Кількість цінних паперів на рахунку у цінних паперах
депозитарія-кореспондента має бути цілим числом та не може
бути від’ємним.
Договір про кореспондентські відносини укладається між
депозитарієм-кореспондентом і Центральним депозитарієм або
Національним банком України, відповідно до якого Центральний
депозитарій або Національний банк України веде в

установленому Комісією порядку на рахунку в цінних паперах
депозитарія-кореспондента облік цінних паперів, права на які та
права за якими належать клієнтам (депонентам) депозитаріякореспондента.
Договір про кореспондентські відносини може також
передбачати порядок переказу коштів між Центральним
депозитарієм або Національним банком України та
депозитарієм-кореспондентом у разі проведення корпоративних
операцій емітента та в інших випадках, передбачених
законодавством.
5. Рахунок у цінних паперах Національному банку України
відкривається
Центральним
депозитарієм
на
підставі
депозитарного договору про відкриття рахунка.
Особливості обліку цінних паперів на рахунку
Національного банку України в Центральному депозитарії
встановлюються Комісією за погодженням з Національним
банком України.
6. Рахунок у цінних паперах клірингової установи та
Розрахункового центру відкривається такій особі Центральним
депозитарієм та/або Національним банком України на підставі
договору про обслуговування клірингової установи та
Розрахункового центру.
Договір про обслуговування клірингової установи та договір
про обслуговування Розрахункового центру укладаються між
такими особами і Центральним депозитарієм, відповідно до
якого Центральний депозитарій веде в установленому Комісією
порядку на рахунках у цінних паперах клірингової установи та
Розрахункового
центру
облік
цінних
паперів,
які
використовуються такою особою для створення системи
управління ризиками та гарантій з виконання зобов’язань за
договорами щодо цінних паперів відповідно до встановленої цим
Законом компетенції.
Договір про обслуговування Розрахункового центру
укладається між ним і Національним банком України, відповідно
до якого Національний банк України веде у встановленому ним
порядку за погодженням з Комісією на рахунку в цінних паперах
Розрахункового
центру
облік
цінних
паперів,
які
використовуються такою особою для створення системи
управління ризиками та гарантій з виконання зобов’язань за
договорами щодо цінних паперів відповідно до встановленої цим
Законом компетенції.
7. Вимоги до договорів, зазначених у попередніх частинах

цієї статті, в тому числі права та обов’язки сторін договору,
встановлюються Комісією, крім випадків, якщо стороною
договору є Національний банк України.
У разі якщо Національний банк України є стороною
договорів, зазначених у попередніх частинах цієї статті, вимоги
до таких договорів, у тому числі права та обов’язки сторін
договору, встановлюються Національним банком України за
погодженням з Комісією.
Порядок відкриття, ведення та закриття рахунків
депозитарних установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів та
осіб, які провадять клірингову діяльність, і депонентів
визначається Комісією, а у випадках, встановлених цим Законом,
- Національним банком України за погодженням з Комісією.
Стаття 6. Депозитарний облік цінних паперів
1. Депозитарний облік цінних паперів - облік цінних
паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у
цінних паперах (далі - депозитарний облік).
Депозитарний облік у системі депозитарного обліку цінних
паперів ведеться у кількісному виразі.
При цьому облік прав на цінні папери конкретного
власника ведеться виключно депозитарними установами,
Національним банком України у визначених цим Законом
випадках і депозитаріями-кореспондентами чи їх клієнтами, а
облік цінних паперів і прав за цінними паперами - виключно
Центральним депозитарієм або Національним банком України.
Облік зобов’язань емітента за цінними паперами власних
випусків емітента ведеться Центральним депозитарієм, а у
випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком
України, стосовно кожного випуску цінних паперів на підставі
депонування глобального сертифіката та/або тимчасового
глобального сертифіката.
2. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно
цінних паперів конкретного власника здійснюється виключно
депозитарними установами (у визначених законодавством
випадках - Національним банком України або депозитаріямикореспондентами), в установленому Комісією порядку на підставі:
інформації, що подається Центральним депозитарієм, у разі
вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі
щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції,
встановленої цим Законом, веде Центральний депозитарій;

інформації, що подається Національним банком України, у
разі вчинення правочину на фондовій біржі щодо цінних
паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим
Законом, веде Національний банк України;
розпорядження, що подається кожним депонентом, що є
стороною правочину, - у разі вчинення депонентами однієї
депозитарної установи правочину щодо цінних паперів поза
фондовими біржами без додержання при розрахунках принципу
"поставка цінних паперів проти оплати";
розпорядження, що подається депонентом та Центральним
депозитарієм або Національним банком України у разі вчинення
депонентами різних депозитарних установ правочину щодо
цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при
розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати";
розпорядження та інших документів (у випадках,
встановлених Комісією), що подаються депонентом, - у разі
встановлення або зняття обмеження прав на цінні папери та прав
за цінними паперами відносно прав цього депонента;
документів, визначених Комісією, у разі спадкування,
правонаступництва чи в інших установлених Комісією випадках;
рішення суду або уповноваженого законом державного
органу або його посадової особи.
У порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним
депозитарієм за погодженням з Комісією, в Центральному
депозитарії відображається інформація про всі операції на
рахунках у цінних паперах депонентів кожної депозитарної
установи.
3. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно
здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів,
вчинених на фондових біржах або поза фондовою біржею, якщо
проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів
проти оплати", здійснюється Центральним депозитарієм або
Національним банком України (відповідно до компетенції,
визначеної цим Законом) з наступним відображенням (у разі
необхідності) таких змін на рахунках у цінних паперах
депозитарними
установами
та/або
депозитаріямикореспондентами в установленому Комісією порядку, на підставі
інформації, що подається Розрахунковим центром (інформації,
що подається фондовою біржею, у разі провадження клірингової
діяльності Центральним депозитарієм).
Центральний депозитарій або Національний банк України
зобов’язаний підтвердити отримання зазначеної інформації в

порядку і строки, що визначені Комісією.
4. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно
всього випуску цінних паперів, облік яких відповідно до
компетенції, встановленої цим Законом, веде Центральний
депозитарій, здійснюється виключно Центральним депозитарієм
в установленому Комісією порядку на підставі:
інформації, що подається емітентом цінних паперів, у разі
здійснення корпоративних операцій емітента, крім випадку
вчинення правочинів щодо розміщення цінних паперів на
фондовій біржі. У такому разі Центральний депозитарій
зобов’язаний підтвердити отримання зазначеної інформації від
фондової біржі в порядку і строки, що визначені Комісією;
рішення суду або уповноваженого законом державного
органу чи його посадової особи.
5. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно
всього випуску цінних паперів, облік яких відповідно до
компетенції, встановленої цим Законом, веде Національний банк
України, здійснюється виключно Національним банком України
у встановленому ним порядку за погодженням з Комісією на
підставі:
інформації, що подається емітентом у разі здійснення
корпоративних операцій емітента, крім випадку вчинення
правочинів щодо розміщення цінних паперів на фондовій біржі;
рішення суду або уповноваженого законом державного
органу чи його посадової особи.
6. У разі встановлення або зняття обмеження прав на цінні
папери стосовно цінних паперів певного власника власник таких
цінних паперів зобов’язаний подати відповідну інформацію та
документи, які її підтверджують, до депозитарної установи, в якій
йому відкрито рахунок у цінних паперах.
У разі встановлення або зняття обмеження прав на цінні
папери стосовно цінних паперів певного власника суд або
уповноважений законом державний орган чи його посадова
особа зобов’язані подати відповідне рішення депозитарній
установі, в якій відкрито рахунок цього власника.
У разі встановлення або зняття обмеження прав на цінні
папери стосовно всього випуску цінних паперів суд або
уповноважений законом державний орган чи його посадова
особа зобов’язані подати відповідне рішення Центральному
депозитарію або Національному банку України відповідно до
компетенції, встановленої цим Законом.
7. Порядок подання розпорядження та інших документів,

передбачених частинами другою та шостою цієї статті щодо
цінних паперів, вимоги до їх змісту (крім вимог до рішення суду),
а також порядок їх реєстрації в системі депозитарного обліку
встановлюються Комісією, а щодо цінних паперів, облік яких
відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде
Національний банк України, - встановлюються Національним
банком України за погодженням з Комісією, щодо передбачених
частиною третьою та четвертою - встановлюються Комісією, а
щодо передбачених частиною п’ятою - встановлюються
Національним банком України за погодженням з Комісією.
Зазначені документи, що є підставою для внесення змін до
системи депозитарного обліку, підлягають зберіганню протягом
п’яти років з дня їх отримання, але не менше ніж до кінця строку
існування відповідного рахунка.
8. Депозитарна установа зобов’язана не пізніше робочого
дня, наступного за днем прийняття від депонента розпорядження
та інших документів, у випадках, установлених законодавством,
повідомити про прийняття розпорядження до виконання або
надати вмотивовану відповідь про відмову у прийнятті. У разі
прийняття розпорядження до виконання депозитарна установа
зобов’язана внести зміни до системи депозитарного обліку
відповідно до вимог розпорядження.
У разі отримання депозитарною установою від
Центрального депозитарію або Національного банку України
інформації за результатами розрахунків за правочинами щодо
цінних паперів, укладеними на фондовій біржі та поза
фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом
"поставка цінних паперів проти оплати", депонентами такої
депозитарної установи або в їх інтересах депозитарна установа
зобов’язана внести зміни на відповідні рахунки в цінних паперах
депонентів до завершення поточного операційного дня,
протягом якого зазначена інформація була надіслана
Центральним депозитарієм або Національним банком України.
Стаття 7. Внесення змін до системи депозитарного обліку
щодо накладення арешту на цінні папери або іншого
обмеження прав на цінні папери конкретного власника, що
накладається за рішенням суду або уповноваженого
державного органу
1. Арешт на цінні папери або інше обмеження прав на цінні
папери конкретного власника (далі - обмеження стосовно

конкретного власника) накладається (встановлюється) та
скасовується (знімається) в порядку, встановленому цією статтею,
на підставі рішення суду або уповноваженого законом
державного органу чи його посадовою особою.
У разі встановлення або зняття обмеження стосовно
конкретного власника суд або уповноважений законом
державний орган чи його посадова особа зобов’язані подати
відповідне рішення депозитарній установі, в якій відкрито
рахунок у цінних паперах цьому власнику, та Центральному
депозитарію або Національному банку України, які відповідно до
компетенції, встановленої цим Законом, здійснюють облік таких
цінних паперів.
2. Депозитарна установа вносить зміни до системи
депозитарного обліку щодо встановлення обмеження стосовно
цінних паперів конкретного власника до завершення робочого
дня, коли отримано відповідне рішення, крім випадку,
встановленого частиною третьою цієї статті.
3. У разі наявності обмеження прав на цінні папери,
встановленого за розпорядженням власника таких цінних паперів
для продажу зазначених цінних паперів на фондовій біржі,
депозитарна установа відкладає внесення змін до системи
депозитарного обліку щодо встановлення обмеження стосовно
цінних паперів конкретного власника до наступного робочого
дня.
Депозитарна установа подає відповідно до Центрального
депозитарію або до Національного банку України інформацію
про отримання нею відповідного рішення суду або
уповноваженого законом державного органу чи його посадової
особи про встановлення обмеження стосовно конкретного
власника протягом того самого робочого дня, коли отримано
таке рішення.
4. Центральний депозитарій або Національний банк
України відповідно до компетенції щодо здійснення обліку
цінних паперів, визначеної цим Законом, на підставі отриманої
від особи, що провадить клірингову діяльність, або від фондової
біржі інформації про вчинені на ній правочини щодо цінних
паперів (у разі провадження клірингової діяльності Центральним
депозитарієм або Національним банком України):
встановлює з наступного дня обмеження щодо цінних
паперів, стосовно яких Центральний депозитарій або
Національний банк України отримав від депозитарної установи

інформацію про отримання нею відповідного рішення суду або
уповноваженого законом державного органу чи його посадової
особи про встановлення обмеження стосовно конкретного
власника - у разі відсутності в отриманій інформації від особи,
що провадить клірингову діяльність, або від фондової біржі
відомостей про вчинені на ній правочини щодо цінних паперів
(у разі провадження клірингової діяльності Центральним
депозитарієм або Національний банк України). При цьому
Центральний депозитарій або Національний банк України
інформує депозитарну установу про здійснення таких дій;
інформує протягом того самого робочого дня депозитарну
установу про наявність в отриманій інформації від особи, що
провадить клірингову діяльність, або від фондової біржі
відомостей про вчинені на ній правочини щодо цінних паперів
(у разі провадження клірингової діяльності Центральним
депозитарієм або Національним банком України), стосовно яких
депозитарною установою отримано відповідне рішення суду або
уповноваженого законом державного органу чи його посадової
особи про встановлення обмеження стосовно конкретного
власника, у разі наявності такої інформації.
5. Депозитарна установа цього ж робочого дня після
отримання інформації, передбаченої частиною четвертою цієї
статті:
встановлює обмеження стосовно конкретного власника на
його рахунку у цінних паперах - у разі отримання інформації,
передбаченої абзацом другим частини четвертої цієї статті;
на підставі інформації, передбаченої абзацом третім частини
четвертої цієї статті, встановлює обмеження стосовно
конкретного власника на залишок цінних паперів, права на які
обліковуються на його рахунку в цінних паперах за наслідком
вчинення правочину, або залишає без виконання відповідне
рішення суду або уповноваженого законом державного органу
влади чи його посадової особи про встановлення обмеження
стосовно конкретного власника, у разі якщо такий залишок
дорівнює нулю.
6. Депозитарна установа повідомляє суд або уповноважений
законом державний орган чи його посадову особу про дії,
вчинені за результатами отримання відповідного рішення про
встановлення обмеження стосовно конкретного власника,
протягом наступного робочого дня після отримання рішення.
Стаття 8. Підтвердження прав на цінні папери та прав за

цінними паперами
1. Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними
паперами, що існують в бездокументарній формі, а також
обмежень прав на цінні папери у певний момент часу є
обліковий запис на рахунку в цінних паперах депонента в
депозитарній установі.
Документальним підтвердженням наявності на певний
момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами
депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит
нотаріуса - відповідного кредитора) є виписка з рахунка в цінних
паперах депонента, яка видається депозитарною установою на
вимогу депонента або в інших випадках, установлених
законодавством та договором про обслуговування рахунка в
цінних паперах.
2. Виписка з рахунка в цінних паперах не є цінним папером,
а її передача від однієї особи до іншої не є вчиненням правочину
щодо цінних паперів і не тягне за собою переходу прав на цінні
папери та прав за цінними паперами.
3. Вимоги до виписки з рахунка в цінних паперах
встановлюються Комісією.
Розділ II
УЧАСНИКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ
Стаття 9. Центральний депозитарій
1. Центральний депозитарій забезпечує формування та
функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів.
Центральний депозитарій веде депозитарний облік всіх
емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний
банк України відповідно до компетенції, визначеної цим
Законом.
В Україні може існувати лише один Центральний
депозитарій.
Слова "Центральний депозитарій цінних паперів",
"Центральний депозитарій" та похідні від них має право
використовувати лише юридична особа, що набула статусу
Центрального депозитарію в установленому цим Законом
порядку.
2. Центральний депозитарій - юридична особа, що

функціонує у формі публічного акціонерного товариства
відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з
урахуванням особливостей, установлених цим Законом.
Акціонерне товариство набуває статусу Центрального
депозитарію
з
дня
реєстрації
Комісією
в
установленому порядку Правил Центрального депозитарію.
3. Акціонерами Центрального депозитарію може бути
держава, Національний банк України, учасники фондового
ринку, центральні депозитарії інших країн, міжнародні
депозитарно-клірингові установи, а також міжнародні фінансові
організації, членами яких є Україна.
У разі якщо частка акціонера разом із пов’язаними особами
у статутному капіталі Центрального депозитарію становить
розмір, більший за встановлений частиною четвертоюцієї статті,
зазначена особа не має права прямо чи опосередковано,
повністю чи частково користуватися правом голосу за акціями,
кількість яких перевищує розмір, встановлений частиною
четвертою цієї статті.
У разі виявлення Комісією такого факту Комісія у
двотижневий строк з моменту його виявлення призначає
довірену особу, якій передається право брати участь у голосуванні
за акціями, кількість яких перевищує розмір, встановлений
частиною четвертою цієї статті.
У порядку, встановленому Комісією, призначається довірена
особа на період до приведення частки акціонера разом із
пов’язаними особами у відповідність із частиною четвертою цієї
статті.
Довірена особа зобов’язана під час голосування діяти в
інтересах кваліфікованого та зваженого управління Центральним
депозитарієм.
Рішення загальних зборів акціонерів Центрального
депозитарію, прийняті з порушенням вимог, визначених цією
частиною, не мають юридичної сили.
4. У статутному капіталі Центрального депозитарію частка:
одного акціонера разом з пов’язаними особами повинна
становити не більш як 5 відсотків;
центрального депозитарію інших країн, міжнародної
депозитарно-клірингової установи або міжнародної фінансової
організації, членом якої є Україна, повинна становити не більш
як 25 відсотків;
держави разом з Національним банком України повинна
становити не менш як 25 відсотків плюс одна акція. Орган

управління державною часткою в статутному капіталі
Центрального депозитарію цінних паперів визначається
Кабінетом Міністрів України.
5. Центральний депозитарій не відповідає за зобов’язаннями
акціонерів та клієнтів. До Центрального депозитарію та його
органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що
обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами або клієнтами
протиправних дій.
Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Центрального
депозитарію. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які
санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних
дій Центральним депозитарієм або іншими акціонерами.
6. Центральний депозитарій з метою забезпечення
виконання покладених на нього функцій за погодженням з
Комісією може виступати засновником та бути учасником
(акціонером) юридичних осіб. Центральному депозитарію
забороняється виступати засновником та бути учасником
(акціонером) професійних учасників фондового ринку та
юридичних осіб, організаційно-правова форма яких передбачає
повну майнову відповідальність засновника (учасника).
Порядок обчислення нормативу адекватності капіталу
Центрального депозитарію, мінімальний розмір регулятивного
капіталу Центрального депозитарію, інші обмеження його
діяльності визначаються Комісією.
7. Центральний депозитарій до початку провадження
депозитарної діяльності повинен зареєструвати в Комісії Правила
Центрального депозитарію, які визначають загальний порядок
надання Центральним депозитарієм послуг, пов’язаних із
провадженням депозитарної діяльності, проведення ним
операцій у системі депозитарного обліку, здійснення
Центральним депозитарієм контролю за депозитарними
установами та містять інші відомості, визначені Комісією.
Правила Центрального депозитарію повинні також містити
порядок укладення депозитарного договору між депозитарієм та
депозитарними установами.
Правила Центрального депозитарію та зміни, що вносяться
до Правил Центрального депозитарію, підлягають реєстрації у
Комісії в установленому нею порядку.
Мінімальний розмір статутного капіталу Центрального
депозитарію повинен бути в розмірі не менш як 100 мільйонів
гривень.
Юридична особа для отримання статусу Центрального

депозитарію повинна мати належне обладнання, зокрема
комп’ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням,
окремі канали зв’язку, приміщення, що відповідають вимогам,
установленим Комісією.
Програмно-технічні засоби Центрального депозитарію
повинні відповідати характеру і обсягу здійснюваних ним
операцій, а також забезпечувати його безперебійну діяльність.
Центральний депозитарій повинен мати основний і резервний
комплекси програмно-технічних засобів. При цьому технічні
засоби повинні належати Центральному депозитарію на праві
власності.
8. До виключної компетенції Центрального депозитарію
належать:
1) зарахування цінних паперів (крім цінних паперів,
віднесених до компетенції Національного банку України) у
систему депозитарного обліку, їх облік та зберігання, а також
списання цінних паперів у зв’язку з їх погашенням та/або
анулюванням;
2) ведення обліку зобов’язань емітента за цінними паперами
власних випусків (крім цінних паперів, віднесених до компетенції
Національного банку України) стосовно кожного випуску цінних
паперів на підставі депонування глобального сертифіката та/або
тимчасового глобального сертифіката;
3) зберігання глобальних сертифікатів та тимчасових
глобальних сертифікатів (крім глобальних сертифікатів та
тимчасових глобальних сертифікатів випусків цінних паперів,
віднесених до компетенції Національного банку України);
4) здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів
відповідно до міжнародних норм, ведення реєстру кодів цінних
паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів);
5) складення реєстрів власників іменних цінних паперів
(крім цінних паперів, віднесених до компетенції Національного
банку України);
6) зберігання інформації про осіб, визначених на надання
емітенту реєстру власників іменних цінних паперів;
7) отримання доходів та інших виплат за операціями
емітентів (у тому числі тих, що розміщені та обертаються за
межами України) на рахунок Центрального депозитарію,
відкритий у Розрахунковому центрі, для їх подальшого переказу
отримувачам;
8) відкриття та ведення рахунків у цінних паперах емітентів,
Національного
банку України, депозитарних установ,

депозитаріїв-кореспондентів,
клірингових
установ
та
Розрахункового центру;
9) ведення рахунка в цінних паперах депозитарної установи,
що припинила свою депозитарну діяльність або якій анульовано
відповідну ліцензію за правопорушення на ринку цінних паперів
чи в іншому визначеному Комісією випадку, а також
відповідальне зберігання документів, баз даних, копій баз даних,
архівів баз даних депозитарної установи, інформації про тих її
депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки
в цінних паперах, та цінних паперів, які обліковувалися на їх
рахунках, та подання інформації про стан таких рахунків згідно із
законодавством;
10) встановлення єдиних уніфікованих правил (стандартів)
відображення та передачі інформації щодо обліку та обігу цінних
паперів, обслуговування корпоративних дій емітентів та іншої
інформації, яка вноситься до системи депозитарного обліку;
11) впровадження міжнародних стандартів з питань
провадження депозитарної діяльності;
12) здійснення контролю за клієнтами в частині
провадження ними депозитарної діяльності в порядку та межах,
установлених цим Законом.
9. Центральний депозитарій може надавати послуги
емітенту з організації та проведення загальних зборів акціонерів.
Центральний депозитарій може здійснювати окремі
банківські операції на підставі ліцензії на здійснення окремих
банківських операцій, отриманої у порядку, визначеному
Національним банком України.
Центральний депозитарій може здійснювати іншу
діяльність, не заборонену законом.
10. Максимальні та мінімальні розміри тарифів на оплату
послуг Центрального депозитарію можуть встановлюватися
Центральним депозитарієм за погодженням з Комісією та
Антимонопольним комітетом України.
11. Центральний депозитарій зобов’язаний у порядку та
строки, що встановлені Комісією, оприлюднювати результати
своєї діяльності та структуру власності. Центральний депозитарій
звітує щороку про результати своєї діяльності на засіданні Комісії
в установленому нею порядку, а також подає інформацію про
укладені
кореспондентські
договори
з
депозитаріямикореспондентами.
12. Центральний депозитарій зобов’язаний проводити
щорічний аудит своєї діяльності відповідно до міжнародних

стандартів аудиту відповідно до вимог, встановлених Комісією.
13. Для забезпечення виплати доходів за цінними паперами,
при погашенні боргових цінних паперів, у тому числі за тими
цінними паперами, які розміщені та обертаються за межами
України, чи при здійсненні емітентом інших корпоративних
операцій Центральний депозитарій відкриває грошовий рахунок
у Розрахунковому центрі. На такі кошти не може бути звернено
стягнення
за
власними
зобов’язаннями
Центрального
депозитарію як суб’єкта господарювання.
14. Для забезпечення розрахунків за цінними паперами, що
обліковуються на рахунку Центрального депозитарію у
міжнародних депозитарно-клірингових установах, або для
забезпечення розрахунків за цінними паперами, що
обліковуються на рахунках у цінних паперах іноземних
депозитарно-клірингових установах в Центральному депозитарії,
Центральний депозитарій може відкривати рахунки в іноземних
фінансових установах на підставі генеральної валютної ліцензії.
У таких випадках Центральний депозитарій виконує функції
агента валютного контролю відповідно до законодавства
України.
Стаття 10. Гарантії невтручання у діяльність Центрального
депозитарію
1. Втручання державних органів або їх посадових осіб у
виконання функцій та здійснення повноважень Центральним
депозитарієм забороняється, крім випадків, передбачених цим
Законом.
2. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв
інформації,
пов’язаних
із
здійсненням
Центральним
депозитарієм депозитарного обліку цінних паперів та операцій з
цінними паперами.
Стаття 11. Державна реєстрація статуту (змін до статуту)
Центрального депозитарію
1. Державна реєстрація статуту (змін до статуту)
Центрального депозитарію здійснюється в установленому
законом порядку після його погодження з Комісією.
2. Для погодження статуту (змін до статуту) Центральний
депозитарій подає Комісії документи, перелік та зміст яких
встановлюється Комісією.

3. Комісія в установленому нею порядку погоджує статут
(зміни до статуту) або відмовляє в погодженні протягом місяця з
дня надходження відповідних документів.
У разі подання документів не в повному обсязі або
оформлених з порушенням установлених Комісією вимог вони
повертаються у місячний строк без розгляду.
У разі якщо необхідно перевірити інформацію про
іноземних фізичних або юридичних осіб, відомості щодо яких
включені до структури власності Центрального депозитарію,
строк розгляду документів може бути продовжено до двох
місяців.
4. Комісія має право:
отримувати відповідно до законодавства від державних
органів та інших осіб інформацію, необхідну для прийняття
рішення про погодження статуту (змін до статуту) Центрального
депозитарію;
вимагати протягом строку розгляду (без його продовження)
від заявника виправлення недоліків у поданих документах.
5. Положення цієї статті застосовуються також для
погодження статуту особи, яка має намір отримати статус
Центрального депозитарію.
Стаття 12. Органи Центрального депозитарію
1. Органами Центрального депозитарію є загальні збори
акціонерів, наглядова рада, правління, ревізійна комісія.
З метою забезпечення врахування та захисту інтересів
учасників депозитарної системи статутом Центрального
депозитарію
може
бути
передбачено
створення
консультативного органу - Ради учасників депозитарної системи.
Члени наглядової ради Центрального депозитарію
обираються
загальними
зборами
акціонерів
шляхом
кумулятивного голосування.
Ревізійна комісія Центрального депозитарію обирається
загальними зборами з числа акціонерів або їх представників в
установленому законом порядку.
Голова та члени правління Центрального депозитарію
призначаються загальними зборами Центрального депозитарію.
Порядок створення та функціонування Ради учасників
депозитарної системи Центрального депозитарію визначається
положенням про Раду учасників депозитарної системи, що
затверджується загальними зборами Центрального депозитарію.

2. Компетенція загальних зборів акціонерів, наглядової ради
та правління Центрального депозитарію визначається цим
Законом, Законом України "Про акціонерні товариства" та
статутом Центрального депозитарію.
Правила Центрального депозитарію, а також зміни до них
затверджуються наглядовою радою Центрального депозитарію
та повинні бути зареєстровані Комісією в установленому нею
порядку.
Внутрішні документи, що стосуються взаємовідносин між
Центральним депозитарієм та його клієнтами, подаються до
Комісії на її вимогу. Комісія має право зобов’язати Центральний
депозитарій внести зміни або скасувати такі внутрішні документи.
3. На засідання наглядової ради та загальних зборів
Центрального депозитарію з правом дорадчого голосу можуть
запрошуватися представники саморегулівних організацій
професійних учасників фондового ринку, представники
Розрахункового центру, клірингових установ та фондових бірж.
Стаття 13. Національний банк України як учасник
депозитарної системи України
1. До виключної компетенції Національного банку України
належить здійснення депозитарного обліку державних цінних
паперів та облігацій місцевих позик. Особливості провадження
Національним банком України депозитарної та клірингової
діяльності з державними цінними паперами та облігаціями
місцевих позик встановлюються Комісією за погодженням з
Національним банком України.
2. Для забезпечення депозитарного обліку облігацій
внутрішніх державних позик України, цільових облігацій
внутрішніх державних позик України, казначейських зобов’язань
України та облігацій внутрішніх місцевих позик Національний
банк України здійснює такі повноваження:
1) зарахування цінних паперів у систему депозитарного
обліку, їх облік та зберігання, а також списання цінних паперів у
зв’язку з їх погашенням та/або анулюванням;
2) ведення обліку зобов’язань емітента за цінними паперами
власних випусків стосовно кожного випуску цінних паперів на
підставі
депонування
глобального
сертифіката
та/або
тимчасового глобального сертифіката;
3) зберігання глобальних сертифікатів та тимчасових
глобальних сертифікатів;

4) складення реєстрів власників іменних цінних паперів;
5) зберігання інформації про осіб, визначених на надання
емітенту реєстру власників іменних цінних паперів;
6) отримання доходів та інших виплат за операціями
емітентів (у тому числі тих, що розміщені та обертаються за
межами України) на рахунок Національного банку України для їх
подальшого переказу отримувачам;
7) відкриття та ведення рахунків у цінних паперах емітентів,
депозитарних установ, депозитаріїв-кореспондентів, клірингових
установ та Розрахункового центру.
3. Для забезпечення діяльності, передбаченої Законом
України "Про Національний банк України", Центральний
депозитарій відкриває Національному банку України рахунок у
цінних паперах. Особливості функціонування цього рахунка та
проведення операцій за ним встановлюються Комісією за
погодженням з Національним банком України.
4. Національний банк України надає інформацію до Комісії
у строки та у порядку, що узгоджені між Національним банком
України та Комісією, щодо здійснення ним депозитарної
діяльності.
Стаття 14. Депозитарні установи
1. Депозитарною установою є юридична особа, що
утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства або
товариства з обмеженою відповідальністю і яка в установленому
порядку отримала ліцензію на провадження депозитарної
діяльності депозитарної установи.
Депозитарна діяльність депозитарної установи є виключним
видом діяльності, крім її поєднання з іншими видами діяльності у
випадку, передбаченому статтею 3 цього Закону.
Депозитарна установа на підставі договору про надання
реєстру власників іменних цінних паперів має право надавати
послуги емітенту цінних паперів відповідно до цього Закону
таЗакону України "Про акціонерні товариства".
Депозитарна установа має право надавати емітенту додаткові
послуги при проведенні загальних зборів (чергових або
позачергових) акціонерного товариства, зокрема, виконувати
функції реєстраційної комісії або лічильної комісії, здійснювати
для емітента підготовку та надання йому довідково-аналітичних
матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів,
консультування з питань обліку та/або обігу цінних паперів, а

також послуги щодо управління його рахунком у Центральному
депозитарії чи інші послуги, не заборонені законодавством, щодо
цінних паперів, випущених емітентом.
Депозитарна установа має право надавати депоненту
додаткові послуги, зокрема з реалізації прав за цінними
паперами.
2. Для отримання ліцензії на провадження депозитарної
діяльності депозитарної установи юридична особа повинна мати
сплачений коштами статутний капітал у мінімальному розмірі не
менш як 7 мільйонів гривень.
У статутному капіталі депозитарної установи частка іншої
депозитарної установи, торговця цінними паперами або
інституційного інвестора повинна становити не більш як 5
відсотків.
Вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу
депозитарної установи, а також інші обмеження діяльності
депозитарної установи визначаються Комісією, а для
депозитарної установи, яка є банком, - Комісією за погодженням
з Національним банком України.
3. Депозитарна установа для провадження депозитарної
діяльності повинна мати належне обладнання, зокрема
комп’ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням,
окремі канали зв’язку, приміщення відповідно до встановлених
Комісією вимог.
4. Депозитарна установа зобов’язана протягом місяця з дня
отримання ліцензії на провадження депозитарної діяльності
відкрити рахунок у цінних паперах у Центральному депозитарії.
Невідкриття такого рахунка в цінних паперах є підставою для
анулювання ліцензії.
5. Комісія може встановлювати додаткові вимоги до
депозитарних установ, що обмежують ризики професійної
діяльності на фондовому ринку.
6. Депозитарна діяльність провадиться депозитарною
установою на підставі ліцензії, що видається Комісією в порядку,
встановленому законодавством.
Саморегулівна організація, яка об’єднує депозитарні
установи, має право одержувати звітність, складену такими
депозитарними установами в порядку, встановленому Комісією, з
метою її контролю, узагальнення, аналізу та передачі Комісії.
7. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв
інформації, пов’язаних із здійсненням депозитарними
установами депозитарного обліку цінних паперів та операцій з

цінними паперами.
Стаття 15. Розрахунковий центр з обслуговування договорів
на фінансових ринках
1. Розрахунковий центр забезпечує здійснення грошових
розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на
фондових біржах та поза фондовою біржею, якщо проводяться
розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти
оплати".
В Україні може існувати лише один Розрахунковий центр.
Слова "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на
фінансових ринках" та похідні від них має право
використовувати лише юридична особа, що набула відповідного
статусу.
2. Розрахунковий центр - банк, що функціонує у формі
публічного акціонерного товариства відповідно до Закону
України "Про банки і банківську діяльність" з урахуванням
особливостей, встановлених цим Законом. Банк набуває статусу
Розрахункового центру з дня реєстрації Правил Розрахункового
центру в Національному банку України в установленому порядку.
3. Акціонерами Розрахункового центру можуть бути
Національний банк України, професійні учасники фондового
ринку, а також міжнародні депозитарно-клірингові установи.
У статутному капіталі Розрахункового центру частка
Національного банку України повинна становити не менш як 25
відсотків плюс одна акція.
5. Виключною компетенцією Розрахункового центру є
проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних
паперів та інших фінансових інструментів, вчинених на
фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться
розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти
оплати".
Розрахунковий центр відкриває та веде грошові рахунки
учасників фондового ринку.
Розрахунковий центр забезпечує виплату доходу за цінними
паперами, номінальної вартості при погашенні цінних паперів та
при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій, у тому
числі за тими цінними паперами, що розміщені та обертаються
за межами України.
6. Розрахунковий центр може провадити професійну
діяльність на фондовому ринку - клірингову діяльність у порядку,

встановленому законодавством.
7. Національний банк України може підтримати ліквідність
Розрахункового центру у порядку, визначеному Національним
банком України.
10. Для здійснення розрахункових операцій Розрахунковий
центр відкриває рахунок у Національному банку України, а також
відкриває та веде рахунки клієнтів для здійснення розрахунків за
правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових
інструментів.
11. Клієнтами Розрахункового центру можуть бути
резиденти України (юридичні особи, їх відокремлені підрозділи,
фізичні особи) та нерезиденти України (юридичні особи,
представництва юридичних осіб в Україні та фізичні особи).
12. Режим функціонування рахунків клієнтів Розрахункового
центру визначається самим Розрахунковим центром за
погодженням з Національним банком України. Умови відкриття
рахунків та особливості їх функціонування передбачаються в
договорі, що укладається між Розрахунковим центром і клієнтом власником рахунка.
Розділ III
ДІЯЛЬНІСТЬ У ДЕПОЗИТАРНІЙ СИСТЕМІ
УКРАЇНИ
Стаття 16. Депозитарна діяльність Центрального
депозитарію
1. Центральний депозитарій у порядку, встановленому
Комісією, відповідно до отриманих депозитарних активів
провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування
обігу цінних паперів, розміщених в Україні та за її межами, та
корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах
клієнтів відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів,
встановленої цим Законом.
Клієнтами Центрального депозитарію є емітенти,
Національний банк України, депозитарні установи, депозитаріїкореспонденти, клірингові установи та Розрахунковий центр.
Депозитарними активами для Центрального депозитарію є
глобальні сертифікати цінних паперів і тимчасові глобальні
сертифікати цінних паперів, сертифікати знерухомлених цінних
паперів на пред’явника, а також записи на рахунках у цінних
паперах Центрального депозитарію у депозитаріях інших країн
та у міжнародних депозитарно-клірингових установах.

На депозитарні активи Центрального депозитарію не може
бути звернено стягнення за зобов’язаннями Центрального
депозитарію як суб’єкта господарювання.
Центральний депозитарій може проводити розрахунки за
правочинами
щодо
цінних
паперів
у
порядку,
встановленому статтею 20 цього Закону.
2. Центральному депозитарію заборонено розпоряджатися
цінними паперами, які він обліковує, або вчиняти будь-які інші дії
з такими цінними паперами, крім дій, що вчиняються згідно з
договорами, укладеними ним відповідно до статті 5 цього Закону.
Укладення договорів, передбачених статтею 5 цього Закону,
не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за
цінними паперами до Центрального депозитарію.
3. Центральний депозитарій забезпечує постійне резервне
копіювання та зберігання системи депозитарного обліку в
порядку та строки, що встановлені Комісією.
Стаття 17. Депозитарна діяльність Національного банку
України
1. Національний банк України відповідно до отриманих
депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного
обліку та обслуговування обігу облігацій внутрішніх та зовнішніх
державних позик України, цільових облігацій внутрішніх
державних позик України, казначейських зобов’язань України, та
облігацій місцевих позик, а також боргових цінних паперів, що
посвідчують
відносини
позики
органів
місцевого
самоврядування, які були розміщені за межами України, та
обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у
цінних паперах клієнтів у порядку, встановленому Національним
банком України за погодженням з Комісією.
Клієнтами Національного банку України є емітент,
депозитарні установи, депозитарії-кореспонденти, клірингові
установи та Розрахунковий центр.
Депозитарними активами для Національного банку України
є глобальні та тимчасові сертифікати цінних паперів, облік яких
відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде
Національний банк України, а також записи на рахунках у цінних
паперах Національного банку України у депозитаріях інших
країн, у міжнародних депозитарно-клірингових установах та
Центральному депозитарії.
На депозитарні активи Національного банку України не

може бути звернено стягнення за зобов’язаннями Національного
банку України.
Національний банк України може проводити розрахунки за
правочинами
щодо
цінних
паперів
у
порядку,
встановленому статтею 20 цього Закону.
2.
Національному
банку
України
заборонено
розпоряджатися цінними паперами, облік яких відповідно до
компетенції, встановленої цим Законом, веде Національний банк
України, або вчиняти будь-які інші дії з такими цінними
паперами, крім дій, що вчиняються згідно з договорами,
укладеними ним відповідно до статті 5 цього Закону.
Укладення договорів, передбачених статтею 5 цього Закону,
не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за
цінними паперами до депозитарію державних цінних паперів
Національного банку України.
3. Національний банк України забезпечує постійне резервне
копіювання та зберігання системи депозитарного обліку в
порядку та строки, що встановлені Національним банком
України за погодженням з Комісією.
Стаття 18. Депозитарна діяльність депозитарної установи
1. Депозитарна установа в установленому Комісією порядку
відповідно до отриманих від Центрального депозитарію та/або
Національного банку України депозитарних активів провадить
діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних
паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних
паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних
паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні
папери та обмеження прав на цінні папери, що належать такій
депозитарній установі.
2. Депозитарними активами для депозитарної установи є
цінні папери, зараховані Центральним депозитарієм та/або
Національним банком України на рахунок у цінних паперах такої
депозитарної установи.
На депозитарні активи депозитарної установи не може бути
звернено стягнення за зобов’язаннями депозитарної установи як
суб’єкта господарювання.
Депозитарна
установа
зобов’язана
забезпечувати
дотримання депозитарного балансу.
3. Депозитарній установі заборонено розпоряджатися
цінними паперами депонента або вчиняти будь-які інші дії з

цінними паперами, крім дій, що вчиняються за дорученням
депонента у випадках, передбачених договором про відкриття
рахунка в цінних паперах.
Укладення договору про обслуговування рахунка в цінних
паперах депонента не тягне за собою переходу прав на цінні
папери та прав за цінними паперами до депозитарної установи.
Стаття 19. Діяльність із зберігання активів інститутів
спільного інвестування та діяльність із зберігання активів
пенсійних фондів
1. Діяльність із зберігання активів інститутів спільного
інвестування та діяльність із зберігання активів пенсійних фондів
провадиться депозитарною установою у порядку та випадках, що
визначені законодавством.
2. Порядок та особливості контролю депозитарною
установою за відповідністю операцій з активами інституту
спільного інвестування регламенту, проспекту емісії цінних
паперів інституту спільного інвестування, статуту корпоративного
інвестиційного фонду та законодавству, а також за дотриманням
вимог
законодавства,
регламенту
інституту
спільного
інвестування та статуту корпоративного інвестиційного фонду
компанією з управління активами при розрахунку вартості
чистих активів інституту спільного інвестування, розміщенні та
викупі цінних паперів інституту спільного інвестування,
використанні прибутків, отриманих на активи інституту
спільного інвестування встановлюються Комісією.
3. Діяльність із зберігання активів пенсійних фондів
створеного Національним банком України корпоративного
недержавного пенсійного фонду провадиться Національним
банком України в установленому законодавством порядку.
Стаття 20. Проведення розрахунків за правочинами
щодо цінних паперів
1. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, облік
яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом,
здійснюється Центральним депозитарієм або Національним
банком України, укладеними на фондових біржах та поза
фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних
паперів проти оплати", здійснюються шляхом:
переказу

коштів

Розрахунковим

центром

у

порядку,

встановленому Національним банком України за погодженням з
Комісією;
переказу цінних паперів Центральним депозитарієм або
Національним банком України на рахунки клієнтів у порядку,
встановленому Комісією;
переказу/списання/зарахування прав на цінні папери
депозитарними установами на рахунки депонентів у порядку,
встановленому Комісією;
переказу/списання/зарахування прав на цінні папери
депозитаріями-кореспондентами на рахунки їх клієнтів
(депонентів) відповідно до законодавства іншої країни.
Виключний перелік підстав для відмови у здійсненні
переказу цінних паперів та/або прав на цінні папери
визначається Комісією. Виключний перелік підстав для відмови у
здійсненні переказу коштів визначається Національним банком
України за погодженням з Комісією.
Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, облік
яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом,
здійснює Центральний депозитарій, укладеними на фондовій
біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу
"поставка цінних паперів проти оплати", вважаються
завершеними виключно після отримання Центральним
депозитарієм інформації від депозитарних установ про
здійснення ними переказу прав на цінні папери на рахунках у
цінних паперах депонентів, здійснених на підставі отриманої від
Центрального депозитарію інформації за результатами
розрахунків за правочинами щодо цінних паперів.
Центральний депозитарій повідомляє Розрахунковому
центру та/або кліринговій установі про факт завершення
розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, облік яких
відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснює
Центральний депозитарій у порядку та строки, що встановлені
Комісією.
Особливості розрахунків за правочинами щодо цінних
паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим
Законом, здійснюється Національним банком України,
укладеними на фондових біржах та поза фондовою біржею з
дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати",
встановлюються Національним банком України за погодженням
з Комісією.
Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів,
укладеними на фондових біржах, проводяться за принципом

"поставка цінних паперів проти оплати" не пізніше третього
робочого дня з дня вчинення відповідного правочину, крім
випадків, встановлених Комісією.
2. Для забезпечення виконання правочинів щодо цінних
паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим
Законом, здійснює Центральний депозитарій, вчинених на
фондовій біржі, Центральний депозитарій зобов’язаний
протягом трьох місяців з дня отримання відповідної оферти
укласти договір про проведення розрахунків у цінних паперах за
результатами клірингу з кліринговими установами та/або
Розрахунковим центром.
Вимоги до зазначеного договору встановлюються Комісією.
3. Для забезпечення виконання правочинів щодо цінних
паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим
Законом, здійснює Національний банк України, укладеними на
фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням
принципу "поставка цінних паперів проти оплати",
Національний банк України зобов’язаний протягом трьох місяців
з дня отримання відповідної оферти укласти договір про
проведення розрахунків у цінних паперах за результатами
клірингу з Розрахунковим центром.
4. Розрахунковий центр та Центральний депозитарій або
Національний банк України за договорами щодо цінних паперів,
укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею з
дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати",
забезпечують дотримання принципу "поставка цінних паперів
проти оплати" та гарантування проведення розрахунків.
5. Центральний депозитарій на підставі укладеного з
емітентом договору може забезпечувати здійснення емітентом
погашення боргових цінних паперів, а також виплати доходів за
цінними паперами відповідно до компетенції щодо обліку цінних
паперів, встановленої цим Законом, шляхом зарахування коштів,
переказаних емітентом на грошовий рахунок, відкритий
Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, для
подальшого переказу коштів з цього рахунка на рахунки
отримувачів. Такі кошти не є власністю або доходами
Центрального депозитарію, Розрахункового центру та
депозитаріїв-кореспондентів.
Центральний депозитарій забезпечує здійснення емітентом
погашення боргових цінних паперів, що обертаються за межами
України, а також виплати доходів за цими цінними паперами
відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів,

встановленої цим Законом, шляхом зарахування коштів,
переказаних з рахунків Центрального депозитарію, відкритих в
іноземних фінансових установах, на грошовий рахунок,
відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі,
для подальшого переказу коштів з цього рахунка на рахунки
отримувачів. Такі кошти не є власністю або доходами
Центрального депозитарію, Розрахункового центру та
депозитаріїв-кореспондентів.
Зарахування отриманих від емітентів коштів за цінними
паперами відповідно до компетенції, встановленої цим Законом,
здійснюється в порядку та строки, встановлені Комісією.
6. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів,
вчиненими поза фондовими біржами, можуть проводитися як з
дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати",
так і без дотримання зазначеного принципу.
Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів,
вчиненими поза фондовими біржами, без дотримання принципу
"поставка цінних паперів проти оплати" проводяться в порядку,
передбаченому відповідним договором, згідно із законодавством.
Конкретний порядок та умови проведення розрахунків за
правочином щодо цінних паперів, вчиненим поза фондовою
біржею визначаються умовами такого правочину.
7. Порядок переказу цінних паперів під час проведення
розрахунків
за
правочинами
щодо
цінних
паперів
установлюється Комісією, а переказу коштів - Національним
банком України за погодженням з Комісією.
8. Забороняється накладати
арешт
на
рахунки
Розрахункового центру, клірингових установ та рахунки, відкриті
Розрахунковим центром або кліринговими установами для
здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо
цінних паперів.
Стаття 21. Взаємодія учасників депозитарної системи
України щодо емісії цінних паперів
1. Емітент цінних паперів у порядку та строки, що
встановлені Комісією, зобов’язаний подати до Центрального
депозитарію або до Національного банку України відповідно до
компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої цим
Законом, тимчасовий глобальний сертифікат, проспект емісії
цінних паперів та інформацію про особу, визначену на надання
емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (далі -

визначена особа), що обрана відповідно до статті 22 цього
Закону.
У разі додаткової емісії акцій інформація про визначену
особу, зазначена в частині першій цієї статті, не подається.
2. У разі емісії цінних паперів Центральний депозитарій або
Національний банк України протягом одного робочого дня з
дати депонування тимчасового глобального сертифіката, а також
інформації, зазначеної в частині першій цієї статті, зараховує всі
цінні папери цієї емісії на рахунок емітента у цінних паперах.
3. У разі надходження від емітента цінних паперів або
андеррайтера розпорядження про переказ розміщених цінних
паперів з рахунка емітента на рахунок у цінних паперах
депозитарної установи, в якій відкрито рахунок депонента першого власника, а також від такої депозитарної установи
розпорядження про переказ на її рахунок відповідної кількості
цінних паперів Центральний депозитарій або Національний
банк України здійснює протягом одного робочого дня такий
переказ.
При цьому депозитарна установа, в якій відкрито рахунок
депонента - першого власника, дає таке розпорядження
Центральному депозитарію або Національний банк України
протягом одного робочого дня виключно за умови надходження
від депонента - першого власника розпорядження про
зарахування на його рахунок відповідної кількості прав на цінні
папери, а також документів, що підтверджують придбання
першим власником відповідної кількості цінних паперів у
емітента.
4. Депозитарна установа зараховує на рахунок у цінних
паперах депонента - першого власника права на відповідну
кількість цінних паперів протягом одного робочого дня з дати
переказу Центральним депозитарієм або Національним банком
України на рахунок у цінних паперах такої установи відповідної
кількості цінних паперів з подальшим обмеженням обігу
зазначених цінних паперів на період до отримання Центральним
депозитарієм або Національним банком України глобального
сертифіката, оформленого за наслідками реєстрації звіту про
результати розміщення цінних паперів.
Депозитарна установа після отримання від Центрального
депозитарію або від Національного банку України інформації
про зняття обмежень щодо обігу цінних паперів відповідного
випуску здійснює зняття обмежень щодо обігу цінних паперів,
права на які обліковуються на рахунках депонентів - перших

власників.
5. Особливості обліку цінних паперів у процесі їх емісії до
реєстрації Комісією звіту про результати розміщення таких
цінних паперів, у тому числі в разі їх розміщення на фондовій
біржі, встановлюються Комісією.
6. У разі розміщення цінних паперів на фондовій біржі
інформація про депонентів - перших власників подається
Центральному депозитарію або Національному банку України
фондовою біржею в порядку, встановленому Комісією.
У разі наявності в інформації, що подається фондовою
біржею до Центрального депозитарію або до Національного
банку України, відомостей, які свідчать про вчинення на
фондовій біржі правочинів щодо відчуження першими
власниками цінних паперів, які обмежені в обігу на період до
отримання Центральним депозитарієм або Національним банком
України глобального сертифіката, оформленого за наслідками
реєстрації звіту про результати розміщення цінних паперів,
Центральний депозитарій або Національний банк України не
вносить зміни до системи депозитарного обліку на підставі такої
інформації та повертає фондовій біржі отриману інформацію
для усунення порушень, про що Центральний депозитарій або
Національний банк України повідомляє Комісію.
Фондова біржа несе в установленому законом порядку
відповідальність за повноту і достовірність поданої
Центральному депозитарію або Національному банку України
інформації.
7. Особливості порядку оформлення та депонування
глобального
сертифіката та тимчасового глобального
сертифіката випусків цінних паперів інститутів спільного
інвестування, а також обліку таких цінних паперів
встановлюються Комісією.
8. Порядок взаємодії учасників депозитарної системи щодо
емісії цінних паперів, депозитарний облік яких відповідно до
цього Закону веде Національний банк України, встановлюється
Національним банком України відповідно до законодавства.
Стаття 22. Складення реєстру власників іменних цінних
паперів
1. В установлених законодавством випадках реалізація прав
за емісійними цінними паперами здійснюється на підставі
реєстру власників іменних цінних паперів.

2. Складення реєстру власників іменних цінних паперів
здійснює Центральний депозитарій, а у випадку, встановленому
цим Законом, - Національний банк України.
3. Порядок складення реєстру власників іменних цінних
паперів, у тому числі порядок взаємодії депозитарних установ з
Центральним депозитарієм або Національним банком України
щодо складення реєстру, визначається цим Законом та
нормативно-правовими актами Комісії та Національним банком
України.
4. Емітент іменних цінних паперів зобов’язаний укласти з
визначеною ним особою договір про надання реєстру власників
іменних цінних паперів (далі - договір про надання реєстру).
Визначеною особою може бути депозитарна установа,
Центральний депозитарій або Національний банк України.
Емітент може не укладати договір про надання реєстру з
Центральним депозитарієм або з Національним банком України,
якщо визначеною особою обрано Центральний депозитарій або
Національний банк України і умови та порядок надання реєстру
передбачені у договорі про обслуговування випусків цінних
паперів.
Вимоги до договору про надання реєстру затверджуються
Комісією.
5. Реєстр власників іменних цінних паперів складається у
разі отримання розпорядження від емітента, а також в інших
установлених Комісією випадках.
Емітент або інша особа, яка має право на отримання реєстру
власників іменних цінних паперів, дає в установлених Комісією
випадках визначеній особі розпорядження щодо надання реєстру
власників іменних цінних паперів та зазначає дату, станом на яку
необхідний такий реєстр (далі - дата обліку).
Для проведення загальних зборів акціонерного товариства
реєстр власників іменних цінних паперів, складається станом на
24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у
порядку, встановленому Комісією.
6. У разі якщо депозитарна установа є визначеною особою,
що отримала розпорядження про надання реєстру власників
іменних цінних паперів, вона дає Центральному депозитарію
розпорядження про складення реєстру власників іменних цінних
паперів відповідного емітента.
Центральний депозитарій складає реєстр власників іменних
цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції,
встановленої цим Законом, здійснює Центральний депозитарій,

та подає його депозитарній установі, з якою емітентом укладено
договір про надання реєстру. Депозитарна установа після
отримання реєстру власників іменних цінних паперів відповідно
до договору надає емітенту реєстр власників іменних цінних
паперів в установленому таким договором порядку з урахуванням
вимог, визначених Комісією.
У разі подання реєстру власників іменних цінних паперів у
формі паперового документа він засвідчується печаткою та
підписом уповноваженої особи депозитарної установи.
Депозитарна установа не має права вносити зміни до
реєстру власників іменних цінних паперів, облік яких відповідно
до компетенції, встановленої цим Законом, здійснює
Центральний
депозитарій,
складених
Центральним
депозитарієм.
7. У разі якщо Центральний депозитарій, а у випадку,
встановленому цим Законом, - Національний банк України є
визначеною особою, що отримала розпорядження про надання
реєстру власників іменних цінних паперів, він складає такий
реєстр та подає його емітенту в установленому договором
порядку з урахуванням вимог, визначених Комісією.
У разі подання реєстру власників іменних цінних паперів у
формі паперового документа він засвідчується печаткою та
підписом уповноваженої особи Центрального депозитарію, а у
випадку, встановленому цим Законом, - Національним банком
України.
8. У разі надання Центральним депозитарієм, а у випадку,
встановленому цим Законом, - Національним банком України
емітенту реєстру власників іменних цінних паперів у формі
електронного документа паперова форма цього реєстру
засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи
емітента.
9. Центральний депозитарій, а у випадку, встановленому
цим Законом, - Національний банк України складає реєстр
власників іменних цінних паперів на підставі інформації,
отриманої від депозитарних установ, Національного банку
України та депозитаріїв- кореспондентів, яка формується ними
відповідно до записів на рахунках у цінних паперах їх депонентів
(клієнтів) станом на 24 годину дня дати обліку в порядку,
встановленому Комісією, та записів на рахунках у цінних паперах
емітента, клірингової установи та Розрахункового центру станом
на 24 годину дня дати обліку в порядку, встановленому Комісією.
10. Порядок заміни визначеної особи встановлюється

Правилами Центрального депозитарію, а у випадку,
встановленому цим Законом, - Національним банком України.
Повноваження вважаються переданими від однієї визначеної
особи іншій з дати подання такої інформації Центральному
депозитарію, а у випадку, встановленому цим Законом, Національному банку України.
Центральний депозитарій подає на письмову вимогу Комісії
узагальнену інформацію про визначених осіб.
11. Національний банк України може встановлювати
окремий порядок складання та передачі реєстру власників
іменних цінних паперів, депозитарний облік яких відповідно до
цього Закону веде Національний банк України.
12. Центральний депозитарій та Національний банк
України забезпечує вжиття заходів до нерозголошення
інформації, що міститься у реєстрах власників іменних цінних
паперів. Особи, винні у розголошенні зазначеної інформації,
несуть відповідальність відповідно до закону.
Стаття 23. Внесення цінних паперів на депозит нотаріуса
1. Боржник з метою виконання зобов’язань перед
кредитором може внести цінні папери на депозит нотаріуса у
передбачених законодавством випадках.
У разі внесення цінних паперів на депозит нотаріуса права
на цінні папери та права за цінними паперами виникають у
кредитора за зобов’язанням. Нотаріус повинен в установленому
законом порядку повідомити кредитора про внесення цінних
паперів на депозит нотаріуса.
Цінні папери, внесені на депозит нотаріуса, можуть бути
обтяжені у передбачених законом випадках.
2. Цінні папери, що існують в електронній формі, вносяться
на депозит нотаріуса шляхом зарахування цінних паперів
кредитора на відкритий нотаріусом у депозитарній установі
окремий рахунок з позначкою "депозит нотаріуса".
3. Цінні папери, внесені на депозит нотаріуса, не
враховуються під час голосування та визначення кворуму
загальних зборів акціонерів (учасників) емітента таких цінних
паперів. Дивіденди та інші доходи за цінними паперами,
внесеними на депозит нотаріуса, перераховуються нотаріусу та є
власністю кредитора.
Розділ IV
РОЗКРИТТЯ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО

МІСТИТЬСЯ У СИСТЕМІ ДЕПОЗИТАРНОГО
ОБЛІКУ
Стаття 24. Інформація, що міститься у системі
депозитарного обліку
1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку,
є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та
не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених статтею
25 цього Закону.
2. Власником інформації, що міститься у системі
депозитарного обліку, є:
депонент депозитарної установи - стосовно інформації, що
міститься на його рахунку, відкритому депозитарною установою;
емітент - стосовно інформації, що міститься на його рахунку
в цінних паперах, відкритому Центральним депозитарієм або
Національним банком України, а також стосовно інформації з
реєстру власників іменних цінних паперів такого емітента;
депозитарна установа - стосовно інформації, що міститься
на її рахунку, відкритому Центральним депозитарієм та/або
Національним банком України;
депозитарій-кореспондент - стосовно інформації, що
міститься на його рахунку, відкритому Центральним
депозитарієм;
Центральний депозитарій - стосовно інформації, що
міститься на його рахунку, відкритому депозитарієм іншої країни
або міжнародною депозитарно-кліринговою установою, яка є
нерезидентом України;
Національний банк України - стосовно інформації, що
міститься на його рахунку, відкритому Центральним
депозитарієм, та рахунку, відкритому депозитарієм іншої країни
або міжнародною депозитарно-кліринговою установою, яка є
нерезидентом України;
клірингові установи та Розрахунковий центр - стосовно
інформації, що міститься на їх рахунках, відкритих в
Центральному депозитарії та/або в Національному банку
України.
3. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку,
надається власнику інформації або його представникові
відповідно до умов договору, або іншим особам у передбачених
законом випадках.
Стаття 25. Доступ до інформації, що міститься у системі

депозитарного обліку
1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку,
надається депозитарними установами на письмову вимогу:
1) суду;
2) органів прокуратури України, Служби безпеки України,
Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції стосовно проведення операцій на рахунках конкретної
юридичної або фізичної особи за визначений період виключно
в межах кримінальної або оперативно-розшукової справи;
3) органів Антимонопольного комітету України - стосовно
відомостей про власників цінних паперів, операцій на рахунках
власників цінних паперів, а також про операції на рахунках
емітентів цінних паперів під час розгляду заяв і справ про
порушення законодавства про захист економічної конкуренції та
в інших випадках, передбачених законодавством;
4) органів Державної податкової служби України - стосовно
оподаткування операцій, проведених на рахунках конкретної
юридичної або фізичної особи за визначений період;
5) спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з
питань фінансового моніторингу - стосовно додаткових
відомостей про фінансову операцію, що стала об’єктом
фінансового моніторингу;
6) органів Державної виконавчої служби - в ході здійснення
ними виконавчого провадження щодо стану рахунка в цінних
паперах конкретної юридичної або фізичної особи та про
операції за її рахунком у цінних паперах за конкретний проміжок
часу;
7) Комісії - стосовно відомостей про власників цінних
паперів, їх рахунки, а також про відповідні операції з цінними
паперами цих власників;
8) Національного банку України - стосовно відомостей про
власників цінних паперів, емітованих банками, а також відповідно
до Закону України "Про Національний банк України" - стосовно
інформації про державні цінні папери;
9) Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, у межах її повноважень
відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" - стосовно
відомостей про власників цінних паперів, емітованих
відповідними фінансовими установами;

10) нотаріальних контор (нотаріусів) або дипломатичних
представництв та консульських установ України в іноземних
державах - стосовно відомостей щодо рахунків у цінних паперах
померлих власників.
2. Письмова вимога суб’єктів, зазначених у пунктах 2-10
частини першої цієї статті, щодо подання інформації про
юридичних та фізичних осіб:
1) оформляється на бланку цього суб’єкта встановленої
форми;
2) подається за підписом керівника (заступника керівника)
цього суб’єкта або його територіального органу, що скріплений
гербовою печаткою;
3) містить передбачені цим Законом підстави для отримання
інформації та посилання на норми закону, відповідно до яких
суб’єкт або його територіальний орган має право на її отримання.
3. Депозитарній установі забороняється подавати будь-яку
інформацію про депонентів іншої депозитарної установи, крім
подання реєстру власників іменних цінних паперів до статті
22 цього Закону та в інших випадках, передбачених
законодавством.
4. Порядок та строк подання депозитарними установами
інформації,
передбаченоїчастиною
першою цієї
статті,
встановлюються Комісією з урахуванням вимог закону.
5. Центральним депозитарієм та Національним банком
України розкривається інформація, що міститься у системі
депозитарного обліку, стосовно кількості цінних паперів певного
випуску конкретного емітента на рахунку конкретного клієнта
Центрального депозитарію або Національного банку України
станом на визначену дату, стосовно операцій з цінними
паперами певного випуску конкретного емітента на рахунках
клієнтів Центрального депозитарію або Національного банку
України за визначений період та стосовно переліку клієнтів
Центрального депозитарію або Національного банку України, на
рахунках яких містилися цінні папери певного випуску
конкретного емітента станом на визначену дату, в таких випадках:
1) за рішенням суду;
2) на письмову вимогу державного органу, одержану з
урахуванням вимог частини другої цієї статті, в межах його
повноважень та на підставі закону.
6. Особи, винні в порушенні порядку розкриття та
використання інформації, що міститься у системі депозитарного
обліку, несуть відповідальність згідно із законом.

7. Центральний депозитарій у встановленому наглядовою
радою Центрального депозитарію порядку забезпечує розкриття
інформації з реєстру кодів цінних паперів (міжнародних
ідентифікаційних номерів цінних паперів) на власному веб-сайті
в мережі Інтернет.
Розкриттю підлягає інформація про:
1) призначені коди цінних паперів (міжнародних
ідентифікаційних номерів цінних паперів);
2) коди ЄДРПОУ емітентів цінних паперів;
3) назви емітентів цінних паперів;
4) права за цінними паперами, визначені емітентом при
депонуванні
глобального
(тимчасового
глобального)
сертифіката;
5) інша інформація, визначена Комісією.
Стаття 26. Нерозголошення інформації, що міститься у
системі депозитарного обліку, професійними учасниками
депозитарної системи України
1. Професійні учасники депозитарної системи України
забезпечують нерозголошення інформації, що міститься у
системі депозитарного обліку, шляхом:
1) обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної
інформації;
2) організації спеціального діловодства у системі
депозитарного обліку;
3) застосування технічних та програмних засобів для
запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої
інформації.
2. Працівники професійного учасника депозитарної
системи України під час призначення на посаду дають письмове
зобов’язання про нерозголошення інформації, що міститься у
системі депозитарного обліку.
Стаття 27. Електронний документообіг та зберігання
електронних документів у депозитарній системі України
1. У депозитарній системі України між учасниками
депозитарної системи України у випадках, встановлених
Комісією, використовуються електронний документообіг та
електронний цифровий підпис відповідно до законодавства.
2. Використання електронного документообігу повинне

забезпечувати захист інформації, що міститься у системі
депозитарного обліку, з метою запобігання вчиненню
протиправних дій з такою інформацією.
3. Порядок обігу, зберігання та знищення електронних
документів, що використовуються професійними учасниками
депозитарної системи України, встановлюється Комісією.
Розділ V
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, НАГЛЯД ТА
КОНТРОЛЬ У ДЕПОЗИТАРНІЙ СИСТЕМІ
УКРАЇНИ
Стаття 28. Державне регулювання у депозитарній
системі України
1. Державне регулювання у депозитарній системі України
здійснює Комісія, а також Національний банк України та інші
державні органи у межах своїх повноважень, визначених законом.
2. Комісія здійснює державне регулювання у системі
депозитарного обліку відповідно доЗакону України "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", цього
Закону та інших актів законодавства.
Комісія з метою державного регулювання депозитарної
системи України:
встановлює вимоги до діяльності учасників депозитарної
системи України та взаємовідносин між ними;
визначає принципи побудови системи депозитарного
обліку;
встановлює вимоги до порядку відкриття та ведення рахунків
у цінних паперах, а також порядку проведення операцій та їх
видів,
що
здійснюються
Центральним
депозитарієм,
Національним банком України та депозитарними установами на
рахунках у цінних паперах;
встановлює порядок, строки та форми звітування
професійними учасниками депозитарної системи України про
свою діяльність перед Комісією;
встановлює вимоги до форми, змісту та порядку розкриття
професійними учасниками депозитарної системи України
інформації про свою діяльність;
встановлює вимоги до змісту внутрішніх документів
професійних учасників депозитарної системи України;
встановлює вимоги до порядку зарахування цінних паперів
до системи депозитарного обліку при емісії, а також списання
цінних паперів у зв’язку з їх погашенням та/або анулюванням;

приймає інші нормативно-правові акти у межах своїх
повноважень.
Стаття 29. Ліцензування професійних учасників
депозитарної системи України
1. На провадження кожного виду депозитарної діяльності
Комісією видається в установленому порядку окрема ліцензія,
крім депозитарної діяльності Центрального депозитарію та
депозитарної діяльності Національного банку України.
2. У разі провадження Національним банком України
депозитарної діяльності депозитарної установи така діяльність
провадиться Національним банком України без отримання
відповідної ліцензії у порядку, встановленому Комісією за
погодженням з Національним банком України.
У разі провадження Розрахунковим центром та
кліринговими установами депозитарної діяльності депозитарної
установи така діяльність провадиться Розрахунковим центром та
кліринговими установами без отримання відповідної ліцензії у
порядку, встановленому Комісією.
Стаття 30. Здійснення контролю Центральним депозитарієм
1. Центральний депозитарій з метою забезпечення
формування та функціонування системи депозитарного обліку
здійснює такі повноваження контролю:
1) встановлює форму, зміст, строки та порядок надання
депозитарними установами та іншими клієнтами інформації про
свою діяльність Центральному депозитарію;
2)
щодо
дотримання
депозитарними
установами
співвідношення між їх депозитарними активами та правами на
цінні папери, зарахованими на рахунки у цінних паперах
депонентів (депозитарного балансу);
3) зупиняє проведення операцій депозитарною установою
певного випуску цінних паперів, щодо якого виявлено
порушення депозитарною установою депозитарного балансу;
4) дає депозитарній установі розпорядження про усунення
порушення депозитарного балансу.
Стаття 31. Відповідальність за порушення вимог цього
Закону
1. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть

відповідальність згідно із законом.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО
РИНКУ

РІШЕННЯ
22.07.2014

м. Київ

№ 955

Про затвердження Принципів
корпоративного управління

Відповідно до пункту 29 частини другої статті 7 Закону України «Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Принципи корпоративного управління, що додаються.
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2003 року № 571 «Про
затвердження Принципів корпоративного управління».
3. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А.Заїка)
забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку.
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4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська)
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку А. Амеліна.

Т.в.о. Голови Комісії

А. Амелін

Протокол засідання Комісії
від 22.07.2014 № 36
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Принципи корпоративного управління
І. Вступ
1. Сутність корпоративного управління
Одним із головних чинників, який впливає на успішну діяльність
товариства, є можливість його доступу до інвестиційних ресурсів. Водночас
товариство не може розраховувати на довіру інвесторів та надходження
зовнішнього фінансування, якщо воно не вживає заходів щодо запровадження
ефективного корпоративного управління, а саме, належного захисту прав
інвесторів, надійних механізмів управління та контролю, відкритості та
прозорості у своїй діяльності.
Корпоративне управління являє собою систему відносин між органами
товариства, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Воно є одним з
ключових елементів зростання товариства, підвищення довіри інвесторів.
Корпоративне управління окреслює межі, в яких визначаються завдання
товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності
товариства. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує
вартість капіталу, компанії заохочуються до більш ефективного використання
ресурсів, що створює базу для зростання.
У широкому розумінні корпоративне управління розглядають як систему,
за допомогою якої спрямовують та контролюють діяльність товариства. У
рамках корпоративного управління визначається, яким чином інвестори
здійснюють контроль за діяльністю менеджерів, а також яку відповідальність
несуть менеджери перед інвесторами за результати діяльності товариства.
Належна система корпоративного управління дозволяє інвесторам бути
впевненими у тому, що керівництво товариства розумно використовує їх
інвестиції для фінансово-господарської діяльності і таким чином збільшується
вартість частки участі інвесторів в акціонерному капіталі товариства.
Належне корпоративне управління не обмежується виключно
відносинами між інвесторами та менеджерами, а передбачає також урахування
законних інтересів та активну співпрацю із заінтересованими особами, які
мають легітимний інтерес у діяльності товариства (працівниками,
споживачами, кредиторами, державою, громадськістю тощо). Це пов'язано з
тим, що товариство не може існувати незалежно від суспільства, в якому воно
функціонує, і кінцевий успіх його діяльності залежить від внеску всіх
заінтересованих осіб.
Таким чином, сутністю корпоративного управління є система відносин
між інвесторами - власниками товариства, його менеджерами, а також
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заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності товариства,
рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.
2. Важливість корпоративного управління
Важливість корпоративного управління для товариств полягає у його
внеску до підвищення їх конкурентоспроможності та економічної ефективності
завдяки забезпеченню:
належної уваги до інтересів акціонерів;
рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин;
фінансової прозорості;
запровадження правил ефективного менеджменту та належного
контролю.
Важливість корпоративного управління для держави обумовлена його
впливом на соціальний та економічний розвиток країни через:
сприяння розвитку інвестиційних процесів, забезпечення впевненості та
підвищення довіри інвесторів;
підвищення ефективності використання капіталу та діяльності товариств;
урахування інтересів широкого кола заінтересованих осіб, що забезпечує
здійснення товариствами діяльності на благо суспільства та зростання
національного багатства.
3. Світові тенденції розвитку та загальноприйняті принципи
корпоративного управління
Хоча у світі немає єдиної моделі корпоративного управління, але існують
загальноприйняті принципи (стандарти), які лежать в основі ефективного
корпоративного управління і можуть бути застосовані у широкому діапазоні
правових, економічних та політичних умов.
Поява загальноприйнятих стандартів корпоративного управління
обумовлена, передусім, зростанням уваги до питань корпоративного управління
в умовах глобалізації фінансових ринків, лібералізації руху капіталу. Це спроба
встановлення загальноприйнятих, прозорих та зрозумілих в усьому світі
"правил гри" на фінансовому ринку. Розробка міжнародних стандартів
корпоративного управління є також відповіддю суспільства на світові фінансові
кризи та прагненням до стабільності фінансових ринків.
Сьогодні вдосконалення корпоративного управління на національному
рівні стало важливим напрямом зусиль багатьох країн. Одним із інструментів,
який використовується для досягнення цієї мети, є запровадження
національних принципів (кодексів) корпоративного управління. Приводом до
появи цих документів стало:
по-перше, усвідомлення неможливості вирішення всіх проблем, які
існують у сфері корпоративного управління, виключно на рівні національного
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законодавства та необхідності їх врегулювання через запровадження етичних
норм у практику корпоративного управління;
по-друге, сприйняття корпоративного управління як важливого фактору
національного розвитку та необхідна вимога існування в умовах міжнародного
конкурентного середовища. Сьогодні багато країн розглядають корпоративне
управління як невід'ємну складову ринкової економіки, умови для розвитку
приватного підприємництва, засіб підвищення конкурентоспроможності на
міжнародних ринках та поліпшення показників економічної діяльності у
цілому.
4. Мета прийняття Принципів корпоративного управління
Мета прийняття Принципів корпоративного управління - викладення на
підставі загальноприйнятих міжнародних стандартів корпоративного
управління та з урахуванням національних особливостей і досвіду принципів та
рекомендацій, необхідних для удосконалення практики корпоративного
управління в Україні.
Цей документ містить важливі принципи та рекомендації щодо якісного
та прозорого управління товариством, дотримання яких має допомогти
товариствам
у
підвищенні
їх
інвестиційної
привабливості
та
конкурентоспроможності.
5. Сфера дії Принципів корпоративного управління
Принципи корпоративного управління є свого роду посібником, який дає
відповіді на питання, як українським підприємствам подолати "кризу довіри"
вітчизняних та іноземних інвесторів та як залучати фінансові ресурси на
вітчизняному і на міжнародних фондових ринках. Питання корпоративного
управління є важливими для всіх видів товариств, однак найбільшу
актуальність вони мають для підприємств, які відчувають гостру потребу у
фінансових ресурсах.
Окрім того, Принципи корпоративного управління дають відповіді не
тільки на питання, як мобілізувати капітал, але й яким чином здійснювати
належний контроль за його ефективним використанням. Відповідь на це
питання є ключовим завданням корпоративного управління і обумовлена
проблемою, яка виникла внаслідок розмежування функцій власності та
управління і необхідністю приділення належної уваги захисту прав інвесторів в
умовах, коли одні особи володіють товариством, а інші ним управляють.
З огляду на це Принципи корпоративного управління адресовані, в першу
чергу, тим українським підприємствам, яким потрібні інвестиції і які готові для
їх залучення відповідати найвищим стандартам корпоративного управління.
Потенційно - це публічні акціонерні товариства, акції яких купуються та
продаються на організованому фондовому ринку (фондових біржах). Разом з
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тим документ містить універсальні принципи та рекомендації щодо
ефективного управління товариством. Тому його положення можуть
застосовувати як акціонерні товариства, так й інші види товариств у частині,
яка відповідає нормам чинного законодавства, що регулює їх діяльність, у тому
числі професійні учасники фондового ринку та учасники небанківських
фінансових груп, інвестори, товариства та інші сторони, що відіграють певну
роль в процесі формування належного корпоративного управління.
Прийняття товариством принципів корпоративного управління спонукає
банківські та інші фінансові, рейтингові установи до більш лояльної оцінки
кредитоспроможності товариства, а також покращує ставлення зацікавлених
осіб при розгляді перспектив потенційного партнерства.
6. Статус і механізми реалізації положень Принципів
корпоративного управління
Принципи корпоративного управління мають рекомендаційний характер
та розраховані на добровільне застосування. Головним стимулом щодо їх
дотримання товариствами є економічна доцільність та об'єктивно існуючі
вимоги ринку щодо залучення інвестицій.
Базуючись на положеннях цього документа та індивідуальних
особливостях, товариство творчо і гнучко запроваджує власні системи
корпоративного управління, постійно їх оцінює та вдосконалює.
Способами запровадження на практиці Принципів корпоративного
управління можуть бути, зокрема:
повсякденне добровільне застосування принципів та рекомендацій щодо
ефективного корпоративного управління;
включення до внутрішніх документів товариства положень Принципів;
розкриття на рівні річного звіту інформації щодо дотримання положень
Принципів або аргументування причин відхилення від викладених у них
рекомендацій.
Цей документ є еволюційним за характером і буде вдосконалюватися з
урахуванням розвитку найкращої світової та вітчизняної практики
корпоративного управління.
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ІІ. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
1. Мета товариства
Мета товариства полягає у максимізації добробуту акціонерів за
рахунок зростання ринкової вартості акцій товариства, а також
отримання акціонерами дивідендів.
2. Права акціонерів
Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та
рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від того, чи є акціонер
резидентом України, від кількості акцій, якими він володіє, та інших
факторів.
2.1. Товариство сприяє реалізації та забезпечує захист прав та
законних інтересів акціонерів, зокрема:
2.1.1. Право на участь в управлінні товариством шляхом участі та
голосування на загальних зборах. Для того, щоб акціонери мали можливість
ефективно реалізувати це право, товариство забезпечує дотримання таких
прав акціонерів:
а) брати участь у вирішенні найважливіших питань діяльності
товариства, у тому числі прийняття рішення про внесення змін до
статуту, обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії, додатковий
випуск акцій, викуп товариством розміщених ним акцій, укладення значних
правочинів, правочинів із заінтересованістю, реорганізацію товариства та
інші дії, які призводять до суттєвих корпоративних змін;
б) вчасно отримувати повідомлення про скликання загальних зборів,
що містить інформацію про дату, час та місце проведення зборів, а також
повний перелік питань порядку денного з обов'язковим зазначенням способу,
за допомогою якого акціонери можуть ознайомитися з документами щодо
порядку денного. Час, місце проведення та процедура реєстрації акціонерів
для участі у загальних зборах товариства створює сприятливі умови для
участі акціонера у зборах. Процедури під час проведення загальних зборів не
мають робити участь у голосуванні надмірно складною та витратною;
в) своєчасно та у зручний для акціонера спосіб знайомитися з
матеріалами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, та
отримувати додаткову інформацію стосовно питань порядку денного від
посадових осіб та інших уповноважених осіб товариства;
г) вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного
загальних зборів.
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ґ) брати участь у загальних зборах особисто або через вільно обраного
представника, причому голоси, подані на загальних зборах акціонерами та
представниками акціонерів, мають однакову силу;
д) брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку
денного, або шляхом заочного голосування, причому процедура голосування
на загальних зборах забезпечує прозорість та надійність підрахунку голосів.
2.1.2. Право на отримання частини прибутку товариства у розмірі,
пропорційному належній акціонерові кількості акцій.
2.1.3. Право на своєчасне отримання повної та достовірної інформації
про фінансово-господарський стан товариства та результати його
діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть впливати на
вартість цінних паперів та (або) розмір доходу за ними, про випуск
товариством цінних паперів тощо.
2.1.4. Право на вільне розпорядження акціями.
2.1.5. Право на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження
права власності на акції:
а) процедура реєстрації права власності забезпечує швидкий, надійний
та доступний спосіб реєстрації права власності та отримання належного
підтвердження права власності;
б) товариство вживає всіх заходів для того, щоб запобігти
неправомірному втручанню у процедуру реєстрації прав власності з боку
посадових осіб органів товариства та інших акціонерів;
в) при виборі депозитарної установи товариство керується виключно
критеріями незалежності, професійності та її надійності.
2.1.6. Право вимагати обов'язкового викупу товариством акцій за
справедливою ціною в акціонерів, які голосували "проти" певних прийнятих
загальними зборами рішень, які обмежують їх права.
2.2. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів власників одного типу/класу акцій:
а) кожна випущена товариством проста акція надає її власнику
однаковий обсяг прав;
б) у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення, яке
обмежує права акціонерів - власників привілейованих акцій, такі акціонери
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мають право голосу стосовно цих питань; у разі, якщо акціонер голосував
"проти" прийняття такого рішення, він має право вимагати викупу
товариством належних йому акцій за справедливою ціною;
в) на кожну випущену товариством акцію одного типу/класу
виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках одного
типу/класу акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними
групами акціонерів;
г) усім акціонерам надаються рівні права та можливості щодо
доступу до інформації.
2.3. Товариство сприяє залученню інституційних інвесторів до
управління товариством та ефективній реалізації ними корпоративних
прав.
2.4. Товариство сприяє та підтримує спілкування акціонерів між
собою з питань, що стосуються реалізації основних прав акціонерів.
2.5. Система корпоративного управління забезпечує однаково
справедливе ставлення до всіх акціонерів, включаючи дрібних та іноземних
акціонерів. Усі акціонери мають можливість вдаватися до ефективних
засобів захисту у разі порушення їхніх прав. Товариство усуває перешкоди
міжнародному голосуванню.
2.6. У разі здійснення додаткового випуску акцій товариством, у
випадках передбачених законодавством України та статутом,
забезпечується рівне переважне право всіх акціонерів придбати додатково
випущені акції у кількості, пропорційній їхній існуючій частці у
статутному капіталі.
2.7. Товариство розробляє та запроваджує необхідні внутрішні
механізми з метою запобігання неправомірному використанню
інсайдерської інформації посадовими особами товариства та іншими
інсайдерами.
2.8. Товариство розробляє та запроваджує ефективні механізми
захисту прав дрібних акціонерів від недобросовісних дій акціонерів власників контрольного пакета акцій, вчинених ними особисто або
третіми особами у їх інтересах.
2.9. Систему корпоративного управління доповнює ефективна
система заходів щодо банкрутства та ефективне забезпечення
дотримання прав кредиторів.
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3. Наглядова рада і виконавчий орган
Ефективне управління потребує наявності у корпоративній
структурі товариства дієвої, незалежної наглядової ради та
кваліфікованого виконавчого органу (менеджменту), раціонального і чіткого
розподілу повноважень між ними, а також належної системи підзвітності
та контролю. Система корпоративного управління створює необхідні
умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між
наглядовою радою та виконавчим органом. Органи товариства та їх
посадові особи діють на основі усієї необхідної інформації, сумлінно,
добросовісно та розумно в інтересах товариства та акціонерів.
3.1. Наглядова рада.
3.1.1. Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю
товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав
усіх акціонерів. Ефективне управління передбачає систему звітності
наглядової ради перед загальними зборами товариства.
3.1.2. Якщо рішення можуть по-різному впливати на різні групи
акціонерів, наглядова рада має однаково справедливо ставитись до всіх
акціонерів. Наглядова рада у своїй діяльності керується найкращими
етичними стандартами та враховує інтереси зацікавлених осіб.
3.1.3. Статут та внутрішні положення товариства чітко
визначають компетенцію наглядової ради, у тому числі перелік
повноважень, які відносяться до виключної компетенції наглядової ради. До
основних функцій наглядової ради належать:
а) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;
б) ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику
управління ризиками, затвердження річного бюджету, бізнес-планів
товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
в) забезпечення офіційності та прозорості процедури висунення та
обрання членів виконавчого органу, затвердження умов договорів, що
укладаються з головою та членами виконавчого органу, встановлення
розміру їх винагороди у відповідності з довгостроковими інтересами
товариства та його акціонерів, та визначення форм контролю за
діяльністю виконавчого органу;
г) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю
товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної
публічної інформації про товариство;
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ґ) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та
врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у
тому числі за використанням майна товариства в особистих інтересах та
укладення угод з пов'язаними особами;
д) здійснення контролю за ефективністю управління товариством
та, у разі потреби, внесення відповідних змін;
е) забезпечувати цілісність системи бухгалтерського обліку та
фінансової звітності товариства, включаючи незалежний аудит, а також
за наявність необхідних систем контролю, зокрема, систем управління
ризиками, фінансового та операційного контролю за дотриманням
законодавства та відповідних стандартів.
3.1.4. Чергові засідання наглядової ради проводиться стільки разів,
скільки необхідно для належного виконання нею своїх функцій; у будь-якому
випадку засідання наглядової ради проводиться не рідше одного разу на
квартал.
3.1.5. Наглядова рада в разі необхідності приймає рішення про
укладення угод стосовно надання наглядовій раді професійних
консультаційних послуг (юридичних, аудиторських тощо); в кошторисі
витрат наглядової ради передбачаються наявність відповідних ресурсів для
оплати таких послуг.
3.1.6. Наглядова рада забезпечує проведення щорічної оцінки своєї
діяльності в цілому та кожного члена окремо. З цією метою раді доцільно
створювати спеціальний комітет, більшість членів якого є незалежними.
3.1.7. За підсумками року наглядова рада звітує перед загальними
зборами про свою діяльність та загальний стан товариства.
3.1.8. Члени наглядової ради обираються та відкликатися загальними
зборами товариства, причому:
а) порядок формування наглядової ради передбачає можливість для
всіх акціонерів, у тому числі дрібних, пропонувати кандидатури до складу
ради;
б) кандидатури на посади членів наглядової ради доцільно висувати
завчасно, до проведення загальних зборів, на яких передбачається обрання
членів наглядової ради; акціонерам заздалегідь надається повна інформація
стосовно кожного з кандидатів для того, щоб вони мали можливість
прийняти виважене рішення;
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в) товариствам доцільно обирати до складу наглядової ради фізичних
осіб.
3.1.9. Члени наглядової ради володіють знаннями, кваліфікацією та
досвідом, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків. Члени
наглядової ради мають можливість приділяти роботі у наглядовій раді
достатню кількість часу.
3.1.10. Члени наглядової ради мають доступ до повної, достовірної та
своєчасної інформації для прийняття виважених рішень.
3.1.11. Члени наглядової ради виконують свої обов'язки особисто і не
можуть передавати свої повноваження іншим особам, крім члена
наглядової ради - юридичної особи - акціонера.
3.1.12. З метою забезпечення незалежності наглядової ради до її
складу доцільно включати незалежних членів, кількість яких складає
принаймні 25 відсотків кількісного складу ради. Незалежним вважається
член наглядової ради, який не має будь-яких суттєвих ділових, родинних або
інших зв'язків з товариством, членами його виконавчого органу або
мажоритарним акціонером товариства і не є представником держави.
3.1.13. Залежно від кількісного складу та функцій наглядової ради, при
наглядовій раді доцільно формувати комітети наглядової ради:
а) з метою підвищення ефективності роботи наглядової ради
доцільно створювати комітети для попереднього розгляду, аналізу та
підготовки проектів рішень з питань, які відносяться до компетенції
наглядової ради;
б) з метою запобігання виникненню конфлікту інтересів у посадових
осіб органів товариства наглядовій раді доцільно створювати комітет з
питань аудиту та з питань інформаційної політики товариства, а також
комітет з питань призначень і винагород, більшість членів яких є
незалежними.
3.1.14. При створенні комітетів наглядова рада чітко визначає та
розкриває інформацію про їх завдання, склад і робочі процедури.
3.1.15. Члени наглядової ради отримують справедливу винагороду та
мати стимули для забезпечення успішної діяльності товариства.
Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди
членів наглядової ради, кількість акцій, якими вони володіють,
оприлюднюється у річному звіті. Члени наглядової ради мають можливість
приділяти достатньо часу для виконання своїх обов’язків.
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3.1.16. З метою ефективного організаційного та інформаційного
забезпечення діяльності органів товариства, належного інформування
акціонерів та заінтересованих осіб товариству доцільно запровадити
посаду корпоративного секретаря.
3.2. Виконавчий орган.
3.2.1. Виконавчий орган здійснює керівництво поточною діяльністю
товариства. Виконавчий орган підзвітний наглядовій раді та загальним
зборам акціонерів.
3.2.2. Виконавчий орган розробляє та передає на затвердження
наглядовій раді проекти річного бюджету та стратегії товариства,
самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання
товариства і забезпечує їх реалізацію.
3.2.3. Виконавчий орган забезпечує відповідність діяльності
товариства вимогам законодавства, рішенням загальних зборів та
наглядової ради. Не рідше одного разу на рік на чергових загальних зборах
виконавчий орган звітує акціонерам про свою діяльність.
3.2.4. Товариству доцільно створювати колегіальний виконавчий
орган. Голова виконавчого органу обирається та відкликається наглядовою
радою.
3.2.5. Члени виконавчого органу володіють знаннями, кваліфікацією та
досвідом, необхідними для належного виконання ними своїх функцій.
3.2.6. Розмір та форма винагороди членів виконавчого органу
визначаються наглядовою радою за рекомендацією комітету ради з питань
призначень та винагород, у разі його наявності. Розмір винагороди членів
виконавчого органу є співвідносним з результатами діяльності товариства,
виходячи з довгострокових інтересів товариства та акціонерів. Інформація
про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів
виконавчого
органу,
кількість
акцій,
якими
вони
володіють,
оприлюднюється у річному звіті.
3.2.7. На вимогу наглядової ради, але не рідше одного разу на три
місяці, виконавчий орган подає наглядовій раді у письмовій формі звіт про
фінансово-господарський стан товариства та хід виконання планів та
завдань. Крім цього, виконавчий орган своєчасно надає членам наглядової
ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного
виконання радою своїх функцій. За підсумками року виконавчий орган звітує
перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан
товариства.
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3.2.8. Оцінка діяльності виконавчого органу в цілому та окремих його
членів здійснюється наглядовою радою на регулярній основі.
3.3. Лояльність та відповідальність.
3.3.1. Посадові особи органів товариства добросовісно та розумно
діють в найкращих інтересах товариства.
3.3.2. Посадові особи органів товариства розкривають інформацію про
наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення
(правочину) товариства. Внутрішні документи товариства передбачають
відповідний порядок прийняття рішень (укладання правочинів), стосовно
яких у посадових осіб органів товариства існує конфлікт інтересів. Такий
порядок щонайменше передбачає:
а) особа, в якої є конфлікт інтересів, своєчасно повідомляє про це
наглядову раду;
б) рішення
наглядової ради;

(правочин)

ухвалюється

більшістю

голосів

членів

в) особа, в якої є конфлікт інтересів, не може брати участі ні в
обговоренні, ні в голосуванні стосовно прийняття рішення (укладання
правочину);
г) правочини, стосовно яких у посадових осіб органів товариства існує
конфлікт інтересів, укладаються на справедливих умовах та за
справедливими цінами.
3.3.3. Посадові особи органів товариства не використовують у
власних інтересах ділові можливості товариства.
3.3.4. Протягом перебування на посаді посадовим особам органів
товариства не рекомендовано засновувати або брати участь у
підприємствах (бути власниками або співвласниками), які конкурують з
товариством, та будь-яким іншим чином конкурувати з товариством.
Членам виконавчого органу не рекомендовано поєднувати роботу в
товаристві з будь-якою іншою підприємницькою діяльністю, крім випадків
схвалення такої діяльності наглядовою радою.
3.3.5. Політика товариства стосовно надання позик посадовим
особам органів товариства є чітко визначеною у внутрішніх документах
товариства. Рішення про надання позик посадовим особам товариства
приймаються наглядовою радою, а інформація про такі правочини
розкривається акціонерам товариства.
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3.3.6. Посадові особи відшкодовують збитки, завдані товариству
внаслідок невиконання або неналежного виконання ними свого обов'язку
діяти добросовісно та розумно в найкращих інтересах товариства.
Відповідні положення про відповідальність посадових осіб передбачається
цивільно-правовими або трудовими договорами, що укладаються між
товариством та посадовими особами.
4. Розкриття інформації та прозорість
4.1. Інформація, що розкривається товариством, є суттєвою та
повною.
4.1.1. До суттєвої інформації, яку товариство регулярно розкриває,
належать, зокрема, відомості про:
а) мету, цілі та стратегію товариства;
б) результати фінансової та операційної діяльності;
в) структуру власності та контролю над товариством, а також
структуру групи товариств, до якої входить товариство, та відносин
всередині групи;
г) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю;
ґ) осіб, які надають товариству консультаційні та інші послуги, що
може призвести до конфлікту інтересів;
д) посадових осіб органів управління, розмір їх винагороди, володіння
акціями товариства;
е) істотні фактори ризику, що впливають на діяльність товариства;
є) дотримання товариством Принципів корпоративного управління;
ж) питання, пов'язані з працівниками та іншими заінтересованими
особами.
4.1.2. Крім регулярної інформації товариство негайно розкриває
особливу інформацію про суттєві події та зміни, які можуть впливати на
стан товариства, вартість його цінних паперів та (або) розмір доходу за
ними.
4.2. Інформація, що розкривається товариством, є достовірною,
тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний
фінансовий стан товариства та результати його діяльності.
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4.3. Товариство забезпечує своєчасність розкриття інформації.
4.4. Товариство забезпечує рівний доступ до інформації, що
розкривається, включаючи її обсяг, зміст, форму та час надання.
4.5. Товариство використовує зручні для користувачів засоби
поширення інформації, які забезпечують рівний, своєчасний та
непов'язаний зі значними витратами доступ до інформації.
4.6. Товариство має чітко визначену інформаційну політику,
спрямовану на розкриття інформації шляхом її донесення до відома всіх
заінтересованих в отриманні інформації осіб в обсязі, необхідному для
прийняття зважених рішень, інформаційну політику товариства доцільне
визначати з врахуванням потреб товариства у захисті конфіденційної
інформації та комерційної таємниці.
5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю
товариства
5.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора
(аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю.
5.1.1. Система внутрішнього контролю товариства забезпечує
здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його
фінансово-господарською діяльністю:
а) наглядова рада (через аудиторський комітет ради) забезпечує
функціонування належної системи контролю, а також здійснення
стратегічного
контролю за фінансово-господарською
діяльністю
товариства;
б) ревізійна комісія здійснює оперативний контроль за фінансовогосподарською діяльністю товариства шляхом проведення планових та
позапланових перевірок;
в) служба внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) здійснює
поточний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства;
5.1.2. Публічне акціонерне товариство проводить, а приватному
акціонерному товариству рекомендовано проводити щорічну аудиторську
перевірку за участю зовнішнього аудитора, який призначається наглядовою
радою або виконавчим органом товариства, якщо інше не передбачено
статутом. Аудиторська перевірка проводиться у відповідності до
міжнародних стандартів аудиту.
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5.1.3. Перед прийняттям рішення про вчинення правочину із
заінтересованістю, товариство може залучити зовнішнього аудитора або
іншу особу, що має необхідну кваліфікацію (суб’єкта оціночної діяльності,
незалежного експерта тощо) для оцінки умов правочину нормальним
ринковим умовам.
5.2. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською
діяльністю товариства, мають бути незалежними від впливу членів
виконавчого органу товариства, власників крупних пакетів акцій, інших
осіб, які можуть бути заінтересованими у результатах проведення
контролю.
5.3. Товариство забезпечує проведення об'єктивного та професійного
контролю за його фінансово-господарською діяльністю.
5.4. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською
діяльністю товариства, звітують про результати перевірок наглядовій раді
та
загальним зборам товариства. Зовнішній аудитор бере участь у
загальних зборах товариства з метою надання акціонерам відповідей на
питання стосовно фінансової звітності та аудиторського висновку.
6. Заінтересовані особи
Товариство поважає права та враховує законні інтереси
заінтересованих осіб (тобто осіб, які мають легітимний інтерес у
діяльності товариства і до яких передусім належать працівники,
кредитори, споживачі продукції товариства, територіальна громада, на
території якої розташоване товариство, а також відповідні державні
органи та органи місцевого самоврядування) та активно співпрацює з ними
для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової
стабільності товариства.
6.1. Товариство забезпечує дотримання передбачених
законодавством прав та інтересів заінтересованих осіб.

чинним

6.2. Товариство забезпечує заінтересованим особам доступ до
інформації про товариство, необхідної для ефективної співпраці.
6.3. Товариству рекомендовано сприяти активній участі працівників у
процесі корпоративного управління та підвищенню їх заінтересованості в
ефективній
діяльності
товариства,
зокрема
шляхом
обрання
представників трудового колективу до складу наглядової ради. Працівникам
або їх представницьким органам рекомендовано доводити до відома
загальних зборів та/або наглядової ради будь-які занепокоєння щодо
протиправних та/або неетичних дій виконавчого органу та/або окремих
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посадових осіб органів управління товариства. При цьому доцільно
здійснювати таке інформування, щоб воно не призводило до
дискримінаційних та/або дисциплінарних переслідувань зазначених
працівників або їх представницьких органів.
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ІІІ. АНОТАЦІЇ ДО ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
1. Мета товариства
Мета товариства полягає у максимізації добробуту акціонерів за
рахунок зростання ринкової вартості акцій товариства, а також
отримання акціонерами дивідендів.
Товариство забезпечує інвестиційну привабливість емітованих ним акцій
протягом усього періоду своєї діяльності. Для цього товариство збільшує
власний капітал, налагоджує ефективні відносини із заінтересованими особами
та забезпечує виконання умов для включення акцій товариства до лістингу
фондових бірж та їх обігу на організованому фондовому ринку.
Мета товариства визначається у статуті товариства. Товариство інформує
акціонерів та заінтересованих осіб про мету товариства шляхом включення
такої інформації до річного звіту.
Для досягнення мети товариства органи товариства здійснюють
управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток товариства в цілому, так
і реалізацію права кожного акціонера на отримання доходу. Поряд з цим
товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та
враховує інтереси суспільства в цілому.
2. Права акціонерів
Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та
рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від того, чи є акціонер
резидентом України, від кількості акцій, якими він володіє, та інших
факторів.
2.1. Товариство сприяє реалізації та забезпечує захист прав та
законних інтересів акціонерів, зокрема:
2.1.1. Право на участь в управлінні товариством шляхом участі та
голосування на загальних зборах. Для того щоб акціонери мали можливість
ефективно реалізувати це право, товариство забезпечує дотримання таких
прав акціонерів:
а) брати участь у вирішенні найважливіших питань діяльності
товариства, у тому числі прийняття рішення про внесення змін до
статуту, обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії, додатковий
випуск акцій, викуп товариством розміщених ним акцій, укладення значних
правочинів, правочинів із заінтересованістю, реорганізацію товариства та
інші дії, які призводять до суттєвих корпоративних змін.
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Акціонери як власники товариства мають право вирішувати
найважливіші питання діяльності товариства. Рішення з таких питань
приймаються вищим органом товариства - загальними зборами акціонерів.
Перелік повноважень загальних зборів, що належать до виключної компетенції
загальних зборів, чітко встановлюється у статуті товариства, враховуючи
вимоги законодавства України.
Річні загальні збори товариства проводяться у терміни, визначені
законодавством України.
б) вчасно отримувати повідомлення про скликання загальних зборів,
яке містить інформацію про дату, час та місце проведення зборів, а також
повний перелік питань порядку денного з обов'язковим зазначенням способу,
за допомогою якого акціонери можуть ознайомитися з документами щодо
порядку денного. Час, місце проведення та процедура реєстрації акціонерів
для участі у загальних зборах товариства створюються сприятливі умови
для участі акціонера у зборах. Процедури під час проведення загальних
зборів не робить участь у голосуванні надмірно складною та витратною.
Товариство повідомляє акціонерів про скликання загальних зборів до
дати проведення загальних зборів, у терміни, визначені законом.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах проводиться у день проведення
загальних зборів перед їх початком у тому ж приміщенні, де проводитимуться
збори, протягом часу, достатнього для реєстрації усіх осіб, що прибули для
участі у загальних зборах. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить
реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою з осіб, які можуть
добросовісно та належним чином виконувати свої обов'язки., а в разі скликання
позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених
частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерами, які цього вимагають. До складу реєстраційної комісії доцільно
включати членів наглядової ради, представників дрібних акціонерів та
незалежної депозитарної установи або Центрального депозитарію цінних
паперів. Кворум, визначений перед початком загальних зборів, залишається
незмінним до закриття зборів.
Товариству проводить загальні збори протягом одного дня у межах
населеного пункту за місцезнаходженням товариства.
в) своєчасно та у зручний для акціонера спосіб знайомитися з
матеріалами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, та
отримувати додаткову інформацію стосовно питань порядку денного від
посадових осіб та інших уповноважених осіб товариства.
Для того, щоб акціонери могли прийняти виважені рішення з питань
порядку денного, товариство забезпечує акціонерам можливість у будь-який
час з моменту повідомлення про скликання загальних зборів до дня їх
проведення ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним. При
цьому товариство забезпечує акціонеру можливість ознайомитися з такими
документами у зручний спосіб, зокрема, через:
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ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні,
робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів також у місці їх проведення;
надсилання на запит акціонера поштою, факсом, електронною поштою;
розміщення у мережі Інтернет за адресою, що зазначається у
повідомленні про скликання загальних зборів.
Якщо до порядку денного включено питання щодо затвердження річних
результатів діяльності товариства, порядку розподілу прибутку, визначення
порядку покриття збитків, акціонерам надаються копії фінансової звітності (у
складі балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів,
звіту про власний капітал і приміток до звітів), копії рекомендацій наглядової
ради, висновку ревізійної комісії та висновку аудиторської фірми (аудитора).
Якщо до порядку денного внесено питання про обрання органів
управління, акціонерам надається повна інформація про кандидатів на
відповідні посади (див. пункт 3.1.8 цих Принципів).
Акціонери можуть задавати питання і отримувати інформацію стосовно
будь-яких пунктів порядку денного або документів, пов'язаних з ними, від
посадових осіб та інших уповноважених осіб товариства.
г) вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного
загальних зборів.
Будь-який акціонер має право вносити письмові пропозиції щодо
доповнення порядку денного окремими питаннями або частинами питань до
дати проведення загальних зборів, у тому числі щодо кандидатів до складу
органів товариства. Рішення про включення пропозиції акціонера приймається
наглядовою радою акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових
загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів, - акціонерами, які
цього вимагають. Рішення про включення пропозицій до порядку денного має
бути прийняте до дати проведення загальних зборів, у строки, визначені
законодавством.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше
відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку
денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про
включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція
вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням
вимог законодавства України.
Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом
включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань
або проектів рішень.
Товариство зобов’язане повідомити акціонерів про зміни у порядку
денному шляхом опублікування повідомлення у тих засобах масової
інформації, у яких було надруковане загальне повідомлення про скликання
зборів, а також у спосіб передбачений статутом, у строки, визначені
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законодавством. У персональному повідомленні, що надсилається акціонерові,
пропозиція якого була відхилена, зазначаються підстави відхилення його
пропозиції.
ґ) брати участь у загальних зборах особисто або через вільно обраного
представника, причому голоси, подані на загальних зборах акціонерами та
представниками акціонерів, мають однакову силу.
Акціонер не може бути обмежений у праві вибору і призначення
представника для участі та голосування на загальних зборах, крім випадків
встановлених законодавством України. Представником може бути інший
акціонер товариства або стороння особа. Повноваження представника щодо
участі від імені акціонера у загальних зборах ґрунтуються на довіреності,
оформленій відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність може
стосуватися як усіх належних акціонерові акцій, так і будь-якої їх частини.
Акціонер може у будь-який час замінити свого представника. Надання
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає
право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість
свого представника.
д) брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку
денного, або шляхом заочного голосування, причому процедура голосування
на загальних зборах забезпечує прозорість та надійність підрахунку голосів.
У товаристві виробляється механізм обговорення питань порядку денного
на загальних зборах, який передбачає можливість акціонера (його
представника) висловити свою думку з питань порядку денного в усній або
письмовій формі.
Акціонер голосує з усіх питань порядку денного "за" або "проти", а також
може не брати участі у голосуванні. Для підрахунку голосів та виконання
інших функцій, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на
загальних зборах, слід створити лічильну комісію у порядку та у складі, що
визначаються у внутрішніх документах товариства. Члени лічильної комісії
обираються (призначаються) загальними (установчими) зборами з осіб, які
можуть добросовісно та належним чином виконувати свої обов'язки. До складу
лічильної комісії доцільно включати членів наглядової ради, представників
дрібних акціонерів та незалежної депозитарної установи чи Центрального
депозитарію цінних паперів. До складу лічильної комісії не можуть входити
особи, які є кандидатами для обрання до органів товариства.
З метою підвищення ефективності процедури голосування та підрахунку
голосів слід використовувати бюлетені, типова форма яких затверджується
наглядовою радою. Результати голосування та прийняті рішення вчасно
доводяться до відома акціонерів, тобто до закриття загальних зборів.
Результати голосування мають бути зафіксовані у протоколі загальних зборів,
який належним чином оформляється і зберігається у товаристві.
Товариство забезпечує кожному акціонеру, незалежно від того, чи брав
він участь у загальних зборах, можливість ознайомитися з документами,
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пов'язаними з проведенням загальних зборів, зокрема, з протоколом загальних
зборів, з протоколами реєстраційної та лічильної комісій, з протоколами
представників акціонерів та Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, які здійснювали контроль за проведенням реєстрації акціонерів, з
прийнятими на загальних зборах внутрішніми документами та (або) змінами до
них.
2.1.2. Право на отримання частини прибутку товариства у розмірі,
пропорційному належній акціонерові кількості акцій.
У товаристві розробляється прозора дивідендна політика, спрямована на
оптимізацію доходів акціонерів та розвиток товариства. Дивідендна політика
товариства сприяє реалізації права акціонера на отримання дивідендів. Разом з
тим дивідендна політика товариства передбачає випадки, коли виплата
дивідендів не дозволяється, зокрема, коли звіт про результати розміщення акцій
не зареєстровано у встановленому законодавством порядку та власний капітал
товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та
розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх
номінальною вартістю. Дивідендна політика товариства має також враховувати
потреби та доцільність у спрямуванні частини прибутку (дивідендів) на
розвиток товариства. Виплата дивідендів за акціями має здійснюватися тільки у
грошовій формі.
Дивіденди виплачуються товариством у строк, передбачений
законодавством.
2.1.3. Право на своєчасне отримання повної та достовірної інформації
про фінансово-господарський стан товариства та результати його
діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть впливати на
вартість цінних паперів та (або) розмір доходу за ними, про випуск
товариством цінних паперів тощо.
Право на отримання інформації про товариство є одним з головних прав
акціонера. Лише на підставі повної, достовірної та своєчасної інформації про
товариство акціонер може прийняти виважене рішення стосовно своєї
інвестиції та реалізувати більшість своїх прав.
У внутрішніх документах товариства передбачаються засади
інформаційної політики, спрямованої на забезпечення можливості акціонера
щодо вільного та необтяжливого доступу до інформації про товариство, а також
встановлюється перелік документів, до яких акціонер має доступ. За надання
копій документів та виписок з них, у тому числі завірених, товариство може
стягувати з акціонера плату, розмір якої не перевищує вартості витрат
товариства на виготовлення копій (виписок) та поштових витрат (у разі
наявності) (див. Розділ IV цих Принципів).
2.1.4. Право на вільне розпорядження акціями.
Право на вільне розпорядження належними акціонеру акціями є
невід'ємним правом акціонера. Товариству не дозволяється встановлювати у
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внутрішніх документах або на практиці будь-які обмеження щодо вільного
розпорядження належними акціонеру акціями (наприклад, встановлення
заборони на відчуження акцій, необхідності отримання згоди товариства на
відчуження акцій тощо).
2.1.5. Право на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження
права власності на акції:
а) процедура реєстрації права власності забезпечує швидкий, надійний
та доступний спосіб реєстрації права власності та отримання належного
підтвердження права власності;
б) товариство вживає всіх заходів для того, щоб запобігти
неправомірному втручанню у процедуру реєстрації прав власності з боку
посадових осіб органів товариства та інших акціонерів;
в) при виборі депозитарної установи товариство керується виключно
критеріями незалежності, професійності та надійності депозитарної
установи.
Облік та збереження інформації про власників іменних акцій та належні
їм акції здійснюється товариством у депозитарній системі обліку. Набуття і
припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами здійснюються
шляхом фіксації відповідного факту в системі депозитарного обліку.
Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на
цінні папери та прав за цінними паперами депонента (у разі зарахування цінних
паперів на депозит нотаріуса - відповідного кредитора) є виписка з рахунка в
цінних паперах депонента, яка видається депозитарною установою на вимогу
депонента або в інших випадках, установлених законодавством та договором
про обслуговування рахунка в цінних паперах.
2.1.6. Право вимагати обов'язкового викупу товариством акцій за
справедливою ціною в акціонерів, які голосували "проти" певних прийнятих
загальними зборами рішень, які обмежують їх права.
Право вимагати викупу товариством належних акціонеру акцій
спрямоване в першу чергу на захист прав дрібного акціонера, який голосував
"проти" певних рішень загальних зборів, які обмежують його права. В умовах
відсутності ліквідного фондового ринку це право набуває великої актуальності
для акціонерів. Право акціонера вимагати викупу товариством належних йому
акцій може виникати у разі прийняття загальними зборами акціонерів особливо
важливих рішень, зокрема, рішення про укладення товариством значних
правочинів (у тому числі шляхом попереднього схвалення), про реорганізацію
товариства тощо.
Ціна, за якою товариство здійснює обов'язковий викуп власних акцій, є
справедливою, тобто такою, що дорівнює їх ринковій вартості та має
затверджуватись наглядовою радою.
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Товариство разом з повідомленням про проведення загальних зборів
акціонерів інформує акціонерів про право вимагати обов'язкового викупу акцій,
що їм належать, якщо рішення, прийняте на загальних зборах акціонерів, може
стати підставою для виникнення в акціонерів права вимагати викупу акцій.
Повідомлення містить інформацію про ціну, за якою товариством буде
здійснюватися викуп акцій.
Товариство забезпечує інформування акціонерів про наявність у них
права вимагати обов'язкового викупу акцій та порядок його реалізації перед
проведенням голосування з відповідного питання порядку денного.
2.2. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів власників одного типу/класу акцій:
а) кожна випущена товариством проста акція надає її власнику
однаковий обсяг прав;
б) у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення, яке
обмежує права акціонерів - власників привілейованих акцій, такі акціонери
мають право голосу стосовно цих питань; у разі якщо акціонер голосував
"проти" прийняття такого рішення, він має право вимагати викупу
товариством належних йому акцій за справедливою ціною;
в) на кожну випущену товариством акцію одного типу/класу
виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках одного
типу/класу акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними
групами акціонерів;
г) усім акціонерам надаються рівні права та можливості щодо
доступу до інформації.
Готовність інвесторів вкладати кошти в те чи інше товариство залежить
від їхньої впевненості у тому, що їхні права будуть належним чином захищені і
що вони зможуть реалізувати свої права нарівні з іншими акціонерами.
Принцип рівного ставлення до акціонерів набуває особливої актуальності, якщо
товариство планує залучити додатковий капітал на фондовому ринку і
заохотити інвестиції від портфельних та іноземних інвесторів. Товариство
вживає необхідних заходів для запобігання порушень прав дрібних
(міноритарних) акціонерів як з боку посадових осіб товариства, так і з боку
акціонера, який володіє контрольним пакетом акцій.
В Україні діє принцип "одна акція - один голос", згідно з яким кожна
випущена товариством проста акція надає її власнику один голос. Винятки з
цього принципу (наприклад, встановлення мінімальної кількості акцій, що
надає право голосу або обмеження максимальної кількості голосів, що можуть
належати одному акціонерові), не дозволяються. Позбавлення акціонера права
голосу можливе лише у випадках, встановлених законодавством України.
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2.3. Товариство сприяє залученню інституційних інвесторів до
управління товариством та ефективній реалізації ними корпоративних
прав.
Розвиток системи корпоративного управління у великій мірі залежить від
активної позиції інституційних інвесторів. Товариство підтримує діалог з
інституційними інвесторами та сприяти залученню їх до управління
товариством. Як мінімум, інституційним інвесторам надається можливість
розкривати інформацію про основні підходи до управління пакетами акцій,
якими вони володіють, а також про обставини, за наявності яких такі інвестори
втручатимуться у справи товариства.
2.4. Товариство сприяє та підтримувати спілкування акціонерів між
собою з питань, що стосуються реалізації основних прав акціонерів.
У багатьох випадках дрібні акціонери (інвестори) вимушені займати
пасивну позицію щодо участі в управлінні товариствами через брак фінансових
та інших ресурсів. Витрати на активне залучення в управління іноді можуть
перевищувати окупність вкладених в одне товариство активів. У зв'язку з цим
доцільним є заохочення таких інвесторів до координації власних дій з важливих
питань корпоративного управління, зокрема: спільне висунення кандидатур та
обрання членів органів управління, внесення спільних пропозицій щодо
порядку денного тощо. Така координація може здійснюватися, наприклад, через
органи чи посадових осіб товариства, відповідальних за зв'язки з акціонерами
та інвесторами (корпоративного секретаря). При цьому координація
здійснюється із дотриманням існуючих правил збереження інформації з
обмеженим доступом (конфіденційної чи таємної).
2.5. Система корпоративного управління забезпечує однаково
справедливе ставлення до всіх акціонерів, включаючи дрібних та іноземних
акціонерів. Усі акціонери мають можливість вдаватися до ефективних
засобів захисту у разі порушення їхніх прав. Товариство усуває перешкоди
міжнародному голосуванню.
З метою забезпечення іноземним акціонерам можливості реалізації своїх
прав нарівні з вітчизняними акціонерами товариству слід вживати розумних
заходів для усунення обставин, які перешкоджають реалізації такими
акціонерами своїх прав. Зокрема, товариству рекомендується надсилати
повідомлення про скликання загальних зборів та документи, пов'язані з
порядком денним, у перекладі відповідною іноземною мовою. Крім поштового
відправлення товариству доцільно додатково надсилати акціонеру таку
інформацію за допомогою сучасних засобів зв'язку, таких як факс, електронна
пошта тощо.
Іноземні інвестори часто утримують свої акції через цілу низку
посередників. Зазвичай акції утримуються на рахунках посередників, що
працюють з цінними паперами, які, в свою чергу, мають рахунки в інших
посередників та в інших юрисдикціях, в той час як товариство, акції якого
включені у лістинг, знаходиться в третій країні. Такі міжнародні схеми
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призводять до появи особливих проблем, які стосуються визначення прав
іноземних інвесторів на використання їх прав голосу, а також процедури
спілкування з такими інвесторами. Разом із практикою ведення діяльності, для
якої нормою є дуже пізнє повідомлення, це призводить до того, що акціонерам
часто залишається замало часу для реагування на повідомлення товариства про
скликання зборів та ухвалення поінформованих рішень щодо питань, по яких
мають бути прийняті рішення. Все це ускладнює міжнародне голосування.
Правова та регулятивна база визначає, хто має право здійснювати контроль за
правами голосу у ситуації міжнародного голосування та, де необхідно,
спростити депозитарний ряд. Більш того, період повідомлення забезпечує, щоб
наявні іноземні інвестори мали такі ж можливості для реалізації їх права
власності, як і внутрішні інвестори. З метою подальшого спрощення
голосування для іноземних інвесторів закони, нормативні акти та корпоративна
практика уможливлює їх участь через використання засобів із застосуванням
сучасних технологій.
2.6. У разі здійснення додаткового випуску акцій товариством, у
випадках передбачених законодавством України та статутом,
забезпечується рівне переважне право всіх акціонерів придбати додатково
випущені акції у кількості, пропорційній їхній існуючій частці у
статутному капіталі.
Розмивання частки акціонера у статутному капіталі товариства є грубим
порушенням прав акціонера, оскільки спричиняє зменшення частки акціонера у
статутному капіталі товариства, в результаті чого зменшується вартість
належних йому акцій та його вплив на прийняття рішень вищим органом
товариства. Товариство дотримується передбаченої чинним законодавством
України процедури реалізації акціонерами переважного права на придбання
додатково випущених акцій шляхом:
надання акціонерам першочергового права на придбання додатково
випущених акцій порівняно з іншими потенційними інвесторами;
надання акціонерам можливості придбати додатково випущені акції у
кількості, пропорційній їхній існуючій частці у статутному капіталі;
установлення достатнього строку розміщення, протягом якого акціонери
можуть реалізувати належне їм право;
забезпечення акціонерам можливості оплатити акції грошовими коштами.
2.7. Товариство розробляє та запроваджує необхідні внутрішні
механізми з метою запобігання неправомірному використанню
інсайдерської інформації посадовими особами товариства та іншими
інсайдерами.
Інсайдерська інформація - це інформація про емітента цінних паперів,
його цінні папери та угоди з ними, яка одночасно є істотною і не є
оприлюдненою та розкриття якої вплине або може вплинути на ринкову
вартість цих цінних паперів чи розмір доходу за ними. Використання
інсайдерської інформації посадовими особами товариства та іншими
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інсайдерами суперечить принципу рівного ставлення до акціонерів, оскільки
така практика дає можливість одним особам здійснювати торгові операції з
цінними паперами товариства на підставі інформації, яка не є оприлюдненою
для інших осіб. Товариство передбачає у своїх внутрішніх документах
обов'язок посадових осіб та інших інсайдерів не розголошувати інсайдерську
інформацію товариства третім особам та утримуватись від купівлі-продажу
цінних паперів товариства до моменту оприлюднення такої інформації.
2.8. Товариство розробляє та запроваджує ефективні механізми
захисту прав дрібних акціонерів від недобросовісних дій акціонерів власників контрольного пакета акцій, вчинених ними особисто або
третіми особами у їх інтересах.
Товариство дбає про те, щоб рішення, які проводяться в життя
контролюючими акціонерами, відповідали найкращим інтересам товариства та
враховували інтереси дрібних (міноритарних) акціонерів. Контролюючі
акціонери не здійснюють дії, направлені на отримання зисків на шкоду
товариству та іншим акціонерам. Зокрема, документами товариства
встановлюються обмеження або забороняються укладення угод на користь
контролюючих акціонерів або членів їхніх сімей чи ділових партнерів, а також
рішення, які призводять до фактичної зміни структури власності чи
перерозподілу контролю над товариством. Якщо угоди, стороною в яких є
контролюючий акціонер, затверджуються загальними зборами, контролюючий
акціонер не має права голосу під час голосування з цього питання. Збитки,
отримані товариством від угод, вчинених на користь контролюючого акціонера
або пов'язаних з ним осіб, компенсуються за рахунок такого контролюючого
акціонера.
У разі зміни контролю над акціонерним товариством дрібним акціонерам
надається можливість продати або вимагати викупу контролюючим акціонером
або товариством належних їм акцій за справедливою (ринковою) ціною.
2.9. Систему корпоративного управління доповнює ефективна
система заходів щодо банкрутства та ефективне забезпечення
дотримання прав кредиторів.
Особливо на ринках, що розвиваються, кредитори є основними
заінтересованими особами, та умови, обсяги та тип кредиту, що надається
фірмам, досить сильно залежить від їх прав та можливості забезпечення їх
виконання. Товариства з гарною історією корпоративного управління часто
можуть позичати більші суми грошей та на кращих умовах, ніж ті, що мають
погану історію корпоративного управління або працюють на непрозорих
ринках. Система корпоративного банкрутства є різною в різних країнах.
3. Наглядова рада і виконавчий орган
Ефективне управління потребує наявності у корпоративній
структурі товариства дієвої, незалежної наглядової ради та
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кваліфікованого виконавчого органу (менеджменту), раціонального і чіткого
розподілу повноважень між ними, а також належної системи підзвітності
та контролю. Система корпоративного управління створює необхідні
умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між
наглядовою радою та виконавчим органом. Органи товариства та їх
посадові особи діють добросовісно та розумно в інтересах товариства.
Компетенція органів товариства чітко визначається у статуті товариства
відповідно до завдань органів товариства та з урахуванням вимог чинного
законодавства. Товариству доцільно визначати у статуті перелік повноважень,
що належать до виключної компетенції кожного органу. Рішення про
делегування повноважень фіксуваться у протоколі відповідного органу з
визначенням органу, якому делегуються повноваження, переліку повноважень,
що делегуються, та строку делегування. У разі делегування наглядовою радою
повноважень виконавчому органу вони спільно відповідають за вирішення цих
питань перед товариством.
Для забезпечення належного рівня корпоративного управління, поряд із
забезпеченням чіткого та раціонального розподілу повноважень між органами
товариства, важливо досягти розуміння органами товариства того, що
здійснюючи свою діяльність, вони спільно працюють на досягнення мети
товариства, а оцінка діяльності кожного органу залежить від результатів
діяльності товариства в цілому. Для моніторингу належного виконання всіма
органами своїх функцій в товаристві існує чітка система підзвітності та
контролю.
У забезпеченні ефективної взаємодії між органами товариства
вирішальну роль відіграє своєчасний обмін інформацією, яка необхідна для
виконання органами товариства своїх функцій та прийняття ними відповідних
рішень. Обов'язок органів товариства щодо обміну інформацією є детально
обумовлений у його внутрішніх документах.
Результати діяльності товариства залежать від чесного, добросовісного та
сумлінного виконання посадовими особами органів товариства своїх обов'язків.
Товариство, що має на меті здобути довіру інвесторів, створює належні
внутрішні механізми для запобігання шахрайському вилученню активів
товариства чи іншим діям з боку посадових осіб товариства, що суперечать
інтересам товариства.
3.1. Наглядова рада.
3.1.1. Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю
товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав
усіх акціонерів. Ефективне управління передбачає систему звітності ради
перед загальними зборами товариства.
У процесі загального керівництва наглядова рада визначає основну мету
діяльності товариства, а також ухвалює стратегію для її досягнення.
Визначення мети діяльності може полягати у розвитку нових напрямів
діяльності, розвитку асортименту товарів та послуг товариства, у виході на нові
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ринки, досягненні певних фінансових показників діяльності товариства тощо.
Крім визначення мети товариства наглядова рада визначає, як правило, у тісній
співпраці з виконавчим органом товариства, шляхи її досягнення, тобто
стратегію діяльності товариства. Наглядова рада забезпечує послідовність
діяльності товариства згідно із визначеною стратегією та здійснювати постійну
перевірку її ефективності. Нарешті, наглядова рада визначає політику
товариства, тобто методи управління товариством і те, яким чином діяльність
товариства відображається на учасниках корпоративних відносин.
У процесі контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства
наглядова рада здійснює моніторинг за ходом реалізації виконавчим органом
визначеної стратегії та планів товариства. З метою виконання цієї функції
наглядова рада здійснює контроль за належним виконанням виконавчим
органом своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності. Крім
того, наглядова рада забезпечує цілісність та ефективність існуючих в
товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність квартальної та
річної фінансової звітності, яка оприлюднюється товариством.
Як орган, який представляє інтереси акціонерів, наглядова рада
забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів.
3.1.2. Якщо рішення можуть по-різному впливати на різні групи
акціонерів, наглядова рада має однаково справедливо ставитись до всіх
акціонерів. Наглядова рада у своїй діяльності керується найкращими
етичними стандартами та враховує інтереси зацікавлених осіб.
При виконанні своїх обов'язків наглядова рада не розглядається або діє як
сукупність індивідуальних представників різних груп виборців. В той час як
окремі члени наглядової ради дійсно можуть висуватися або обиратися
певними акціонерами (та іноді оспорюватися іншими), важливою рисою роботи
наглядової ради є те, щоб члени наглядової ради, взявши на себе відповідні
зобов'язання, виконували свої обов'язки однаково по відношенню до усіх
акціонерів. Застосування цього принципу є особливо важливим у випадку
наявності акціонерів- власників контрольного пакету акцій, які de facto можуть
мати можливість обирати усіх членів наглядової ради.
Застосування у діяльності найкращих етичних стандартів свідчить про
ефективну довгострокову стратегію розвитку товариства та цим самим
підвищує довіру до нього з боку інвесторів. Товариство розглядає можливість
розробки та запровадження етичних кодексів або стандартів діяльності ради та
окремих її членів. Такі стандарти мають на меті полегшити процес прийняття
рішень у складних ситуаціях, коли чіткі правила не передбачені. Як мінімум,
етичний кодекс чи стандарти передбачають обмеження або заборону реалізації
особистих інтересів, особливо в питаннях укладення угод з акціями чи майном
товариства.
3.1.3. Статут та внутрішні положення товариства чітко
визначають компетенцію наглядової ради, у тому числі перелік
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повноважень, які відносяться до виключної компетенції наглядової ради. До
основних функцій наглядової ради належать:
а) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;
б) ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику
управління ризиками, затвердження річного бюджету, бізнес-планів
товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
в) забезпечення офіційності та прозорості процедури висунення та
обрання членів виконавчого органу, затвердження умов договорів, що
укладаються з головою та членами виконавчого органу, встановлення
розміру їх винагороди у відповідності з довгостроковими інтересами
товариства та його акціонерів, та визначення форм контролю за
діяльністю виконавчого органу;
г) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю
товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної
публічної інформації про товариство;
ґ) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та
врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у
тому числі за використанням майна товариства в особистих інтересах та
укладення угод з пов'язаними особами;
д) здійснення контролю за ефективністю управління товариством
та, у разі потреби, внесення відповідних змін;
е)забезпечувати цілісність системи бухгалтерського обліку та
фінансової звітності товариства, включаючи незалежний аудит, а також
за наявність необхідних систем контролю, зокрема, систем управління
ризиками, фінансового та операційного контролю за дотриманням
законодавства та відповідних стандартів.
3.1.4. Чергові засідання наглядової ради проводиться стільки разів,
скільки необхідно для належного виконання нею своїх функцій; у будь-якому
випадку засідання наглядової ради проводяться не рідше одного разу на
квартал.
Основною організаційною формою роботи наглядової ради є засідання. З
метою належного виконання своїх обов'язків наглядова рада проводить свої
засідання регулярно. Порядок скликання та проведення засідань наглядової
ради закріплюється у внутрішніх документах товариства. У цих документах
доцільно передбачити обов'язок участі у засіданнях наглядової ради членів
виконавчого органу на вимогу ради.
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Рішення наглядової ради на її засіданні приймаються шляхом
голосування, при цьому кожен член наглядової ради має один голос. Поіменні
підсумки голосування та прийняті наглядовою радою рішення відображаються
у протоколі засідання наглядової ради.
3.1.5. Наглядова рада в разі необхідності приймає рішення про
укладення угод стосовно надання наглядовій раді професійних
консультаційних послуг (юридичних, аудиторських тощо); в кошторисі
витрат наглядової ради передбачаються наявність відповідних ресурсів для
оплати таких послуг.
Оскільки члени наглядової ради персонально відповідають за рішення,
прийняті від імені товариства, наглядова рада має право використовувати для
мети вивчення та аналізу певних аспектів діяльності товариства послуги
фахівців товариства (юристів, економістів, фінансистів, технологів тощо). Крім
того, товариство передбачає у своїх внутрішніх документах право наглядової
ради користуватися за рахунок товариства професійними послугами зовнішніх
консультантів шляхом укладення договорів від імені товариства про надання
таких послуг.
3.1.6. Наглядова рада забезпечує проведення щорічної оцінки своєї
діяльності в цілому та кожного члена окремо. З цією метою раді доцільно
створювати спеціальний комітет, більшість членів якого є незалежними.
Оцінка діяльності наглядової ради як колективного органу базується на
об'єктивних та чітких критеріях, що включають результати діяльності
товариства, досягнення довгострокових завдань, ефективність обраної стратегії
тощо. Загальна оцінка діяльності товариства також має за мету визначення
потреб наглядової ради у кваліфікованих фахівцях. Крім оцінки діяльності ради
в цілому, доцільно проводити моніторинг та оцінку діяльності кожного члена
наглядової ради, визначати можливості підвищення професійного рівня членів
ради та вживати необхідні для цього заходи. При оцінці діяльності членів
наглядової ради доцільно керуватися як мінімум такими критеріями: участь у
засіданнях, рівень підготовки до засідань, неупередженість при прийнятті
рішень.
Основну роботу стосовно визначення критеріїв та проведення оцінки
діяльності наглядової ради здійснює комітет наглядової ради з питань
призначень та винагород, більшість членів якого є незалежними.
3.1.7. За підсумками року наглядова рада звітує перед загальними
зборами про свою діяльність та загальний стан товариства.
Звіт наглядової ради, що надається на розгляд щорічних загальних зборів
акціонерів, містить повну інформацію про стан товариства, включаючи
відомості про:
господарську діяльність товариства, включаючи опис характеру та
основних видів діяльності з зазначенням основних категорій товарів, що
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виробляються (послуг, що надаються; робіт, що виконуються), опис основних
ринків та основних каналів збуту;
основні фінансові показники діяльності товариства за звітний період;
зміни в організаційній структурі товариства;
участь товариства в інших підприємствах;
заплановані напрями діяльності на наступний рік.
3.1.8. Члени наглядової ради обираються та відкликатися загальними
зборами товариства, причому:
а) порядок формування наглядової ради передбачає можливість для
всіх акціонерів, у тому числі дрібних, пропонувати кандидатури до складу
ради;
б) кандидатури на посади членів наглядової ради доцільно висувати
завчасно, до проведення загальних зборів, на яких передбачається обрання
членів наглядової ради; акціонерам заздалегідь надається повна інформація
стосовно кожного з кандидатів для того, щоб вони мали можливість
прийняти виважене рішення;
в) товариствам доцільно обирати до складу наглядової ради фізичних
осіб.
Враховуючи те що наглядова рада є органом, який здійснює загальне
керівництво діяльністю товариства та є підзвітним акціонерам, обрання членів
наглядової ради відноситися до виключної компетенції загальних зборів
акціонерів. При обранні членів наглядової ради голосування проводиться з
використанням бюлетенів.
У внутрішніх документах товариства доцільно передбачити право
кожного з акціонерів товариства подавати пропозиції щодо кандидатів у члени
наглядової ради. Пропозиції щодо кандидата у члени наглядової ради
подаються завчасно та містити дату їх подання, дані про особу кандидата та
докази наявності у нього права власності на акції товариства.
Перед виборами членів наглядової ради товариства акціонерам надається
підготовлена інформація про кандидатів, яка, зокрема, містить наступні
відомості:
прізвище, ім'я та по батькові, рік народження;
кількість акцій товариства, що належить кандидату, та його частка у
статутному капіталі товариства;
освіта та професійна підготовка;
досвід роботи, у тому числі на керівних посадах;
останнє місце роботи з зазначенням посади;
наявність суттєвих зв'язків з товариством, його виконавчим органом або
крупним акціонером (див. пункт 3.1.5 цих Принципів).
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При обранні членів наглядової ради акціонери є вільними у своєму виборі
і, приймаючи рішення, керуватись виключно професійними та особистими
якостями кандидата.
Правовідносини між товариством та членами наглядової ради базуються
на положеннях, укладених між ними цивільно-правових договорів. Положення
цивільно-правових договорів, що визначають взаємні права та обов'язки,
порядок оплати, систему заохочень, відповідальність сторін, порядок та
наслідки припинення правовідносин завчасно повідомляться усім кандидатам у
члени ради.
3.1.9. Члени наглядової ради володіють знаннями, кваліфікацією та
досвідом, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків. Члени
наглядової ради мають можливість приділяти роботі у наглядовій раді
достатню кількість часу.
Критерії підбору кандидатів у члени ради доцільно визначати у
внутрішніх документах товариства. При визначенні критеріїв підбору та
висуненні особи кандидатом у члени ради необхідно обов'язково врахувати, що
наглядова рада складається з осіб, які володіють необхідними знаннями,
навичками та досвідом для виконання своїх функцій. Зважаючи на необхідність
здійснення радою загального керівництва та контролю за фінансовогосподарською діяльністю товариства, кожна особа, яка висувається на посаду
члена ради, має на час обрання спеціальну освіту з питань корпоративного
управління та володіти базовими навичками фінансового (економічного)
аналізу або набути їх під час перебування на посаді.
Крім кваліфікації та досвіду кандидатів при обранні членів ради доцільно
враховувати й такі фактори як репутація та вік кандидата, наявність
потенційного конфлікту інтересів, можлива участь кандидата у вирішенні
питань, пов'язаних із здійсненням товариством зовнішньоекономічної
діяльності тощо. Для того, щоб ефективно виконувати свої функції, член
наглядової ради має достатню кількість часу, щоб регулярно знайомитися
справами товариства, аналізувати документи, пов'язані з порядком денним
засідань ради, та брати особисту участь у засіданнях ради. Товариство може у
своїх внутрішніх документах обмежити кількість інших товариств, до складу
наглядової ради яких може входити член ради цього товариства.
3.1.10. Члени наглядової ради мають доступ до повної, достовірної та
своєчасної інформації для прийняття виважених рішень.
Забезпечення наглядової ради товариства необхідною інформацією є
однією з вирішальних передумов належного виконання нею своїх функцій.
Право наглядової ради на доступ до інформації, а також обов'язок органів
товариства щодо надання інформації наглядовій раді є детально обумовлені у
внутрішніх документах товариства.
Забезпечення необхідної інформаційної бази для здійснення наглядовою
радою своїх функцій є спільним завданням виконавчого органу (щодо обов'язку
надання інформації) та наглядової ради (щодо обов'язку збору інформації). У
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разі ненадання виконавчим органом необхідної інформації чи надання неповної
інформації, члени наглядової ради вимагають від виконавчого органу надання
такої інформації у повному обсязі. Члени наглядової ради мають можливість
ставити запитання, з'ясовувати та уточнювати незрозумілі питання і отримувати
відповіді на них від виконавчого органу.
3.1.11. Члени наглядової ради виконують свої обов'язки особисто і не
можуть передавати свої повноваження іншим особам, крім члена
наглядової ради - юридичної особи - акціонера.
Членство у наглядовій раді безпосередньо пов'язане з особою самого
члена ради. Професійні та особисті якості члена наглядової ради є важливою
передумовою ефективного виконання ним своїх функцій та одним з критеріїв
його обрання на цю посаду. Крім того, кожен член наглядової ради несе
особисту відповідальність перед акціонерами за свої рішення. Зважаючи на це,
передача членом наглядової ради своїх повноважень іншій особі, крім члена
наглядової ради - юридичної особи - акціонера є неправомірною.
3.1.12. З метою забезпечення незалежності наглядової ради до її
складу доцільно включати незалежних членів, кількість яких складає
принаймні 25 відсотків кількісного складу ради. Незалежним вважається
член наглядової ради, який не має будь-яких суттєвих ділових, родинних або
інших зв'язків з товариством, членами його виконавчого органу або
мажоритарним акціонером товариства і не є представником держави.
Ефективність здійснення функцій наглядової ради потребує наявності в її
складі незалежних членів, тобто осіб, які є незалежними від посадових осіб
товариства, його пов'язаних осіб, значних контрагентів та які не перебувають з
товариством в інших відносинах, що можуть вплинути на незалежність
суджень. Не може вважатись "незалежним" член наглядової ради, який:
є на цей час чи був протягом останніх 3-х років головою чи членом
виконавчого органу товариства, посадовою особою органів управління дочірніх
підприємств товариства;
є пов'язаною особою товариства чи осіб, які є сторонами за
зобов'язаннями з товариством, сукупний обсяг яких протягом року перевищує 5
відсотків балансової вартості активів товариства за станом на початок
фінансового року;
отримує від товариства будь-які доходи, за винятком доходів у вигляді
винагороди за виконання функцій члена ради та доходів, що випливають з
права власності на належні йому акції товариства;
є власником більш ніж 5 відсотків акцій товариства (самостійно або разом
з пов'язаними особами);
є представником держави.
Критерії незалежності членів наглядової ради визначаються у внутрішніх
документах товариства. Товариство може встановлювати додаткові та (або)
більш вибагливі вимоги до незалежності членів наглядової ради. Наглядова
рада щороку визначає відповідність тих чи інших членів наглядової ради
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вимогам незалежності, встановлених товариством. Інформація про кількість
"незалежних" членів наглядової ради розкривається у річному звіті товариства.
3.1.13. Залежно від кількісного складу та функцій наглядової ради, при
наглядовій раді доцільно формувати комітет наглядової ради:
а) з метою підвищення ефективності роботи наглядової ради
доцільно створювати комітети для попереднього розгляду, аналізу та
підготовки проектів рішень з питань, які відносяться до компетенції
наглядової ради;
б) з метою запобігання виникненню конфлікту інтересів у посадових
осіб органів товариства наглядовій раді доцільно створювати комітет з
питань аудиту та з питань інформаційної політики товариства, а також
комітет з питань призначень і винагород, більшість членів яких є
незалежними.
Наглядова рада може створювати у своєму складі постійні або тимчасові
комітети для попереднього розгляду та аналізу питань, які належать до
компетенції наглядової ради. Постійні комітети допомагають наглядовій раді
подолати недостатню поінформованість, яка може бути наслідком епізодичної
участі членів ради у керівництві діяльністю товариства, та розглядати питання,
які потребують більш детального та всебічного вивчення. Постійними
комітетами можуть бути, наприклад, комітет стратегічного планування, комітет
з питань фінансів та інвестицій, комітет з корпоративного управління.
Тимчасові комітети - створюються наглядовою радою у разі необхідності
з метою координування окремих питань діяльності товариства, зокрема, для
вивчення наслідків потенційної реорганізації товариства, проведення
службових розслідувань за фактами зловживань посадових осіб товариства
тощо.
До постійних комітетів, які доцільно створювати з метою запобігання
виникненню конфлікту інтересів у посадових осіб товариства, належать
аудиторський комітет та комітет з питань призначень та винагород. Завданням
аудиторського комітету є здійснення контролю за фінансово-господарською
діяльністю товариства, надання пропозицій щодо обрання аудитора та контроль
за його незалежністю, визначення напрямів необхідного аудиту. До його
відання також відносяться питання звітності та управління ризиками. При
здійсненні своїх функцій аудиторський комітет співпрацює з ревізійною
комісією товариства, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором.
Завданням комітету з питань призначень та винагород товариства є
забезпечення залучення до управління товариством кваліфікованих,
спеціалістів та створення необхідних стимулів для їх роботи. Основними
функціями цього комітету є:
визначення критеріїв підбору кандидатур голови та членів виконавчого
органу, керівників основних структурних підрозділів товариства;
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розробка політики товариства у галузі винагород, включаючи визначення
розміру оплати праці голови та членів виконавчого органу, встановлення
системи заохочень для управлінського персоналу;
розробка умов договорів з головою та членами виконавчого органу;
попередня оцінка кандидатур на посади голови та членів виконавчого
органу, а також результатів їх діяльності;
визначення відповідності кандидатів у члени наглядової ради та
ревізійної комісії критеріям підбору, визначеним у внутрішніх документах
товариства;
оцінка "незалежності" членів наглядової ради.
У рамках своєї діяльності постійні та тимчасові комітети готують та
надають наглядовій раді рекомендації для прийняття нею остаточних рішень.
Наглядова рада несе відповідальність за рішення, прийняті на підставі
рекомендацій її комітетів.
3.1.14. При створенні комітетів наглядова рада чітко визначає та
розкриває інформацію про їх завдання, склад і робочі процедури.
Наглядова рада може створювати у своєму складі постійні або тимчасові
комітети для попереднього розгляду та аналізу питань, які належать до
компетенції наглядової ради. У разі створення комітетів визначаються їх
завдання та порядок діяльності. Важливе значення також має визначення
складу комітету та особливо подвійна роль членів ради у цих комітетах. З
одного боку, вони продовжують нести відповідальність за дії наглядової ради в
цілому та надавати раді вичерпну інформацію. З іншого боку, при роботі в
складі комітету з конфіденційними чи таємними документами, вимоги щодо
обов'язку надання такої інформації не застосовуються до зазначених осіб. Так
само, вимоги щодо розкриття інформації не стосуються і до всього комітету,
якщо він утворений для роботи з конфіденційними чи таємними документами.
3.1.15. Члени наглядової ради отримують справедливу винагороду та
мають стимули для забезпечення успішної діяльності товариства.
Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди
членів наглядової ради, кількість акцій, якими вони володіють,
оприлюднюється у річному звіті. Члени наглядової ради мають можливість
приділяти достатньо часу для виконання своїх обов’язків.
Критерії визначення розміру винагороди членів наглядової ради мають
визначатись комітетом з питань призначень та винагород на основі схваленої
загальними зборами товариства загальних критеріїв щодо винагород у
товаристві. При визначенні критеріїв на перший план висуваються
довгострокові, а не короткострокові інтереси товариств.
При визначенні розміру та порядку виплати винагороди членам
наглядової ради потрібно враховувати, що винагорода включає в себе механізм
стимулювання їх діяльності. Доцільно, щоб винагорода складалася з фіксованої
та змінної частин. При цьому змінна частина прямо залежати від результатів
діяльності особи та товариства взагалі.
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Робота у надто великій кількості наглядових рад може негативно
позначитися на ефективності роботи членів наглядової ради. Товариства
можуть вважати за доцільне розглянути питання щодо того, чи не впливає
сумісництво надмірної кількості посад у складі наглядової ради на ефективність
роботи, та розкрити цю інформацію акціонерам.
3.1.16. З метою ефективного організаційного та інформаційного
забезпечення діяльності органів товариства, належного інформування
акціонерів та заінтересованих осіб товариству доцільно запровадити
посаду корпоративного секретаря.
Корпоративний секретар є посадовою особою товариства, яка
призначається наглядовою радою та їй підпорядковується. Основними
завданнями корпоративного секретаря є:
забезпечення підготовки та проведення загальних зборів акціонерів,
засідань наглядової ради та виконавчого органу;
забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про
товариство органам товариства та акціонерам;
зберігання документів товариства, включаючи архів товариства;
забезпечення зв'язку з акціонерами, у тому числі роз'яснення акціонерам
їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав;
надання органам товариства висновків та розробка пропозицій щодо
приведення внутрішніх документів товариства у відповідність до принципів
корпоративного управління.
З метою встановлення у товаристві прозорого документообігу та чіткого
дотримання порядку організації діяльності органів товариства до повноважень
корпоративного секретаря доцільно віднести функції секретаря загальних
зборів, наглядової ради та виконавчого органу.
Корпоративний секретар володіє необхідними для виконання своїх
завдань знаннями, бездоганною репутацією, а також користуватися довірою з
боку акціонерів.
3.2. Виконавчий орган.
3.2.1. Виконавчий орган здійснює керівництво поточною діяльністю
товариства. Виконавчий орган підзвітний наглядовій раді та загальним
зборам акціонерів.
Завдання виконавчого органу полягає у здійсненні керівництва поточною
діяльністю товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію мети,
стратегії та політики товариства.
3.2.2. Виконавчий орган розробляв та передає на затвердження
наглядовій раді проекти річного бюджету та стратегії товариства,
самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання
товариства і забезпечує їх реалізацію.
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Виконавчий орган товариства бере участь у розробці річного бюджету та
стратегії товариства, оскільки саме він володіє усією необхідною інформацією
про товариство, його ресурси та потужності і саме він буде у підсумку
відповідати за їх реалізацію. У процесі розробки річного бюджету та стратегії
виконавчий орган тісно співпрацює із наглядовою радою, яка відповідає за
остаточне ухвалення цих документів.
Під час здійснення управлінням поточної діяльності виконавчий орган
самостійно, в межах, визначених чинним законодавством та внутрішніми
документами товариства повноважень, приймає рішення, укладає угоди та
здійснює інші дії від імені товариства, спрямовані на досягнення мети
товариства. Здійснюючи контроль за діяльністю виконавчого органу, наглядова
рада не втручається у поточну діяльність товариства.
У разі необхідності впровадження нових напрямів діяльності товариства
виконавчий орган ініціює внесення на розгляд загальних зборів пропозиції про
внесення зміни до статуту шляхом розширення (зміни) предмету діяльності
товариства.
3.2.3. Виконавчий орган забезпечує відповідність діяльності
товариства вимогам законодавства, рішенням загальних зборів та
наглядової ради. Не рідше одного разу на рік на чергових загальних зборах
виконавчий орган звітує акціонерам про свою діяльність.
Наряду із забезпеченням відповідності діяльності товариства вимогам
чинного законодавства, рішенням загальних зборів та наглядової ради
виконавчий орган здійснює поточне управління діяльністю товариства
відповідно до загальновизнаних стандартів управління, до яких належать такі:
всі заходи виконавчого органу регулюються принципами економічної
доцільності та спрямовуватись на збільшення вартості товариства;
здійснюючи власні заходи, виконавчий орган усвідомлює соціальну
відповідальність за діяльність товариства.
3.2.4. Товариству доцільно створювати колегіальний виконавчий
орган. Голова виконавчого органу обирається та відкликається наглядовою
радою.
У товаристві існує кадрова політика стосовно обрання голови та членів
виконавчого органу, відповідальність за розробку та втілення якої покладається
на наглядову раду або комітет ради з питань призначень та винагород. Зокрема,
наглядова рада визначає критерії та вимоги до кандидатів на посади голови та
членів виконавчого органу з врахуванням специфіки діяльності товариства,
формувати кадровий резерв, підбираючи кандидатів як всередині товариства,
так і за його межами, які відповідають цим вимогам.
3.2.5. Члени виконавчого органу володіють знаннями, кваліфікацією та
досвідом, необхідними для належного виконання ними своїх функцій.
До складу виконавчого органу обираються особи, які володіють високими
професійними якостями та кваліфікацією, необхідними для здійснення поточної
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діяльності товариства. Конкретні вимоги до кандидатів на посади голови та
членів виконавчого органу визначаються наглядовою радою або комітетом ради
з питань призначень та винагород.
Порядок формування та функціонування виконавчого органу доцільно
детально врегулювати у внутрішніх документах товариства.
3.2.6. Розмір та форма винагороди членів виконавчого органу
визначаються наглядовою радою за рекомендацією комітету ради з питань
призначень та винагород, у разі його наявності. Розмір винагороди членів
виконавчого органу є співвідносним з результатами діяльності товариства,
виходячи з довгострокових інтересів товариства та акціонерів. Інформація
про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів
виконавчого
органу,
кількість
акцій,
якими
вони
володіють,
оприлюднюється у річному звіті.
При визначенні політики щодо оплати праці членів виконавчого органу
потрібно обов'язково враховувати, що оплата праці є одним із основних засобів,
за допомогою яких члени виконавчого органу отримують стимул до якісного
виконання своїх обов'язків.
3.2.7. На вимогу наглядової ради, але не рідше одного разу на три
місяці, виконавчий орган подає наглядовій раді у письмовій формі звіт про
фінансово-господарський стан товариства та хід виконання планів та
завдань. Крім цього, виконавчий орган зобов'язаний своєчасно надавати
членам наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію,
необхідну для належного виконання радою своїх функцій. За підсумками
року виконавчий орган звітує перед загальними зборами про свою діяльність
та загальний стан товариства.
Звіти, підготовлені у письмовій формі, та всі документи, пов'язані з ними,
слід передавати членам наглядової ради принаймні за тиждень до чергового
засідання для того, щоб члени ради могли ознайомитися з документами та дати
їм належну оцінку. У разі відхилення напряму діяльності товариства від
попередньо визначених планів та мети виконавчий орган при наданні звітів
вказує на це з наданням відповідних пояснень. Участь членів виконавчого
органу у засіданнях наглядової ради, на яких розглядається звітність
виконавчого органу, є обов'язковою.
Виконавчий орган негайно та у повному обсязі інформує наглядову раду
про надзвичайні події та надає повну і достовірну інформацію.
В звіт виконавчого органу загальним зборам акціонерів включається
інформація, яка надасть можливість акціонерам детально обговорити та
критично оцінити стратегію, ризики, напрями діяльності та фінансові
результати діяльності товариства.
3.2.8. Оцінка діяльності виконавчого органу в цілому та окремих його
членів здійснюється наглядовою радою на регулярній основі.
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Об'єктивним критерієм оцінки діяльності виконавчого органу є
показники фінансово-господарської діяльності товариства та його успіх у
реалізації визначеної мети та стратегії. Під час оцінки діяльності членів
виконавчого органу враховується індивідуальний внесок кожного члена в
діяльність товариства, його управлінські здібності, лояльність до товариства
тощо. Критерії оцінки діяльності виконавчого органу визначаються наглядовою
радою або комітетом ради з питань призначень та винагород.
Оцінку діяльності виконавчого органу та його членів доцільно проводити
щороку, але на практиці наглядова рада надає свою оцінку діяльності
виконавчого органу постійно під час своїх засідань.
Значні недоліки в роботі та помилки при виконанні своїх обов'язків є
підставою для притягнення до відповідальності членів виконавчого органу,
включаючи їх відкликання.
3.3. Лояльність та відповідальність.
3.3.1. Посадові особи органів товариства добросовісно та розумно
діють в найкращих інтересах товариства.
Добросовісні та розумні дії в найкращих інтересах товариства
передбачають, що посадові особи органів товариства під час виконання своїх
функцій, визначених чинним законодавством та внутрішніми документами
товариства, виявляють турботливість та обачність, які, як правило, очікуються
від людини, яка приймає виважені рішення, в аналогічній ситуації.
Дії в найкращих інтересах товариства передбачають, що посадові особи
органів товариства використовують свої повноваження та можливості, пов'язані
зі займаними ними посадами, виключно в інтересах товариства.
Посадові особи органів товариства не здійснюють дії, які суперечать чи
не відповідають інтересам товариства. Зокрема, посадові особи не отримують
будь-яку винагороду (прямо чи опосередковано) за здійснення ними впливу на
ухвалення рішень органами товариства, використовувати у власних інтересах
чи інтересах третіх осіб майно товариства, розкривати інформацію з
обмеженим доступом тощо.
Здійснюючи свої функції, посадові особи органів товариства діють тільки
в межах наданих їм повноважень та, представляючи товариство перед третіми
особами, поводитися так, щоб не зашкодити власній діловій репутації, діловій
репутації інших посадових осіб та товариства в цілому.
3.3.2. Посадові особи органів товариства розкривають інформацію про
наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення
(правочину) товариства. Внутрішні документи товариства передбачають
відповідний порядок прийняття рішень (укладання правочинів), стосовно
яких у посадових осіб органів товариства існує конфлікт інтересів. Такий
порядок щонайменше передбачає:
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а) особа, в якої є конфлікт інтересів, своєчасно повідомляє про це
наглядову раду;
б) рішення
наглядової ради;

(правочин)

ухвалюється

більшістю

голосів

членів

в) особа, в якої є конфлікт інтересів, не може брати участі ні в
обговоренні, ні в голосуванні стосовно прийняття рішення (укладання
правочину);
г) правочини, стосовно яких у посадових осіб органів товариства існує
конфлікт інтересів, укладається на справедливих умовах та за
справедливими цінами.
Конфлікт інтересів - це розбіжність між особистими інтересами посадової
особи або її пов'язаних осіб та її посадовими (професійними) обов'язками діяти
у найкращих інтересах товариства. Конфлікт інтересів може, зокрема,
виникати, якщо посадова особа чи її пов'язана особа є стороною договору з
товариством, бере участь в укладанні та виконанні договору як представник або
посередник, отримує винагороду від товариства або від особи, яка є стороною
договору тощо.
Наявність у товаристві відповідного порядку прийняття рішень
(укладання правочинів), стосовно яких у посадових осіб органів товариства є
конфлікт інтересів, та дотримання його посадовими особами має сприяти
об'єктивному, прозорому, справедливому прийняттю рішень (укладанню
правочинів) в інтересах усіх акціонерів та товариства. Умови та вартість
предмету правочину мають бути справедливими, тобто такими, за яких
правочин було б укладено на відкритому конкурентному ринку між обізнаними
щодо його предмету та незалежними одна від одної сторонами, які жодним
чином не примушені до укладення правочину та керуються при цьому
виключно власними інтересами.
3.3.3. Посадові особи органів товариства не використовують у
власних інтересах ділові можливості товариства.
Під діловими можливостями товариства маються на увазі будь-які ділові
зв'язки товариства, всі належні товариству майнові та немайнові права, ділові
пропозиції товариству від третіх осіб. Прикладом такого порушення є
використання посадовою особою у власних інтересах ділової пропозиції, яка
пропонувалася товариству і про яку посадовій особі стало відомо завдяки
займаній нею посаді.
3.3.4. Протягом перебування на посаді посадовим особам органів
товариства не рекомендовано засновувати або брати участь у
підприємствах (бути власниками або співвласниками), які конкурують з
товариством, та будь-яким іншим чином конкурувати з товариством.
Членам виконавчого органу не рекомендовано поєднувати роботу в
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товаристві з будь-якою іншою підприємницькою діяльністю, крім випадків
схвалення такої діяльності наглядовою радою.
3.3.5. Політика товариства стосовно надання позик посадовим
особам органів товариства чітко визначається у внутрішніх документах
товариства. Рішення про надання позик посадовим особам товариства
приймається наглядовою радою, а інформація про такі правочини
розкривається акціонерам товариства.
3.3.6. Посадові особи відшкодовують збитки, завдані товариству
внаслідок невиконання або неналежного виконання ними свого обов'язку
діяти добросовісно та розумно в найкращих інтересах товариства.
Відповідні положення про відповідальність посадових осіб передбачається
цивільно-правовими або трудовими договорами, що укладаються між
товариством та посадовими особами.
У цивільно-правових договорах та трудових контрактах, що укладаються
між товариством та посадовими особами органів товариства, доцільно
передбачати дієві засоби відповідальності таких осіб за заподіяння товариству
шкоди внаслідок невиконання чи неналежного виконання ними свого обов'язку
діяти добросовісно та розумно в найкращих інтересах товариства.
При з'ясуванні кожного спірного випадку товариству потрібно
враховувати правила нормального підприємницького ризику при прийнятті
відповідальних рішень. З метою уникнення надмірної перестороги з боку
посадових осіб органів товариства вчиняти відповідальні дії товариству
доцільно розглянути можливість страхування відповідальності посадових осіб.
4. Розкриття інформації та прозорість
Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну і
достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються товариства, з
метою надання можливості користувачам інформації (акціонерам, кредиторам,
потенційним інвесторам тощо) приймати виважені рішення. Режим розкриття
інформації має ключове значення для поінформованої реалізації акціонерами
своїх прав голосу.
Прозорість та належне розкриття інформації є невід'ємною умовою
ефективного корпоративного управління. Діяльність товариства у прозорому
режимі, за зрозумілими для всіх "правилами гри" дозволяє підвищити його
ефективність, сприяє захисту та реалізації прав інвесторів, залученню
внутрішніх і зовнішніх інвестицій.
Наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації про товариство
є важливою умовою для здійснення акціонерами та потенційними інвесторами
об'єктивної оцінки фінансово-економічного стану товариства та для прийняття
ними виважених рішень щодо придбання або відчуження цінних паперів, а
також голосування на загальних зборах акціонерів. Розкриття інформації про
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товариство є необхідною передумовою довіри до товариства з боку інвесторів
та сприяє залученню капіталу. Розкриття інформації має велике значення для
підвищення ефективності діяльності самого товариства, оскільки повна та
достовірна інформація надає можливість керівництву об'єктивно оцінити
досягнення товариства та розробити стратегію його подальшого розвитку.
4.1. Інформація, що розкривається товариством, є суттєвою та
повною.
Суттєвою вважається інформація, відсутність або неправильне
відображення якої може вплинути на прийняття рішень користувачами цієї
інформації. Виходячи з цього, товариство зобов'язане при визначенні суттєвої
інформації враховувати інтереси та потреби користувачів інформації та, не
обмежуючись вимогами чинного законодавства, розкривати більш детальну
інформацію, яка є важливою і може суттєво вплинути на прийняття
користувачами зважених рішень.
Інформація, що розкривається товариством, має бути повною, тобто
містити всі дані про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, які
можуть вплинути на рішення, що приймаються на її основі. При розкритті
інформації товариство не обмежується лише фактичними відомостями, а й
розкриває обґрунтовані прогнози стосовно майбутніх результатів господарської
діяльності та фінансового стану товариства.
4.1.1. До суттєвої інформації, яку товариство регулярно розкриває,
належать, зокрема, відомості про:
а) мету, цілі та стратегію товариства;
Товариство розкриває свою мету, цілі та стратегію. Мета товариства
може полягати як у досягненні певних фінансових показників діяльності, так і у
розвитку нових напрямів діяльності товариства, розширення асортименту
товарів та послуг, виходу на нові ринки тощо.
Товариство зазначає, коли воно планує досягти своєї мети. Крім
комерційної мети товариству доцільно розкривати свою кадрову політику,
політику в соціальній сфері, у галузі охорони навколишнього середовища тощо.
Така інформація може бути корисною для інвесторів та інших користувачів
інформації з тим, щоб оцінити засоби, за допомогою яких товариство досягає
своєї мети та реалізує стратегію.
б) результати фінансової та операційної діяльності;
Результати фінансової діяльності, товариства мають надзвичайно велике
значення для прийняття інвестиційних рішень. Тому товариство розкриває
фінансові звіти за останні три фінансові роки (у складі балансу, звіту про
фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал
та приміток до звітів), перевірені аудитором. Товариство також розкриває
оцінку змін у складі та структурі активів за останні три роки, оцінку поточної
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та перспективної ліквідності активів, аналіз рентабельності товариства тощо.
Крім річної товариство розкриває квартальну фінансову звітність.
в) структуру власності та контролю над товариством, а також
структуру групи товариств, до якої входить товариство, та відносин
всередині групи;
Офіційне розкриття інформації про реальних власників товариства, які
володіють значним пакетом акцій, є важливою складовою прозорості
товариства. Акціонери (інвестори) інформуються про те, хто є їх основними
партнерами у бізнесі. Крім того, така інформація має велике значення для
визначення акціонером власної позиції щодо реалізації права голосу на
загальних зборах акціонерів, визначення операцій із пов'язаними особами та
захисту інтересів акціонерів під час поглинання товариства. Товариство
розкриває інформацію про осіб, які є власниками 10 відсотків та більше акцій
товариства. Найкраща міжнародна практика передбачає розкриття інформації
не тільки про безпосередніх, а й про опосередкованих власників значних
пакетів акцій публічних компаній. Розкриття інформації про групу товариств
забезпечує прозорість цілей, характеру та відносин в середині групи.
г) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю;
Інформація, яка розкривається, включає характер та розмір правочинів із
заінтересованістю, та заінтересованих осіб.
ґ) осіб, які надають товариству консультаційні та інші послуги, що
може призвести до конфлікту інтересів;
Конфлікти інтересів можуть виникнути у разі, коли особа, що надає
товариству консультаційні послуги, також бажає надавати інші послуги, або у
випадку, коли особа, що надає послуги, має пряму матеріальну зацікавленість у
товаристві або його конкурентах. Проведення аналізу або надання консультацій
аналітиками, брокерами, рейтинговими агентствами не призводить до
конфлікту інтересів.
д) посадових осіб органів управління, розмір їх винагороди, володіння
акціями товариства;
Товариство розкриває інформацію про посадових осіб органів товариства,
що дозволить користувачам оцінити їх досвід, кваліфікацію, незалежність, їх
вклад у загальний добробут товариства тощо. Ця інформація включає, зокрема,
інформацію про володіння посадовими особами акціями товариства, розмір
винагороди (індивідуальної або сукупної), що виплачується цим особам.
е) істотні фактори ризику, що впливають на діяльність товариства;
Товариство розкриває інформацію про істотні фактори ризику, які
можуть вплинути на фінансовий стан та результати господарської діяльності
товариства в майбутньому і які можна з достатньою мірою впевненості
спрогнозувати. До таких факторів ризику можуть відноситись фактори, які
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пов'язані з функціонуванням певної галузі економіки, фінансових ринків,
рівнем відсоткової ставки, а також фактори, які впливають на конкретне
товариство, зокрема, пов'язані з забезпеченням сировиною, ринками збуту,
потенційною відповідальністю за порушення законодавства про охорону
навколишнього середовища тощо.
є) дотримання товариством Принципів корпоративного управління.
Дотримання товариством принципів ефективного корпоративного
управління є важливим показником стану корпоративного управління в
товаристві та проявом поваги товариства до прав та законних інтересів
акціонерів та інвесторів. У зв'язку з цим товариство розкриває у складі річного
звіту інформацію про дотримання протягом звітного періоду цих Принципів. У
разі їх недотримання товариство надає обґрунтоване пояснення цього.
ж) питання, пов'язані з працівниками та іншими заінтересованими
особами.
Товариство розкриває інформацію щодо ключових питань, які стосуються
працівників і інших заінтересованих осіб, та можуть справити значний вплив на
результати діяльності товариства. Така інформація може стосуватися відносин
між керівництвом та працівниками, а також відносин с іншими
заінтересованими особами, такими як кредитори, постачальники та місцеві
громади.
Кадрова політика, включаючи програми підвищення кваліфікації,
коефіцієнт утримання працівників або плани володіння акціями для працівників
товариства, можуть бути для учасників ринку джерелом важливої інформації
про конкурентні переваги того чи іншого товариства.
4.1.2. Крім регулярної інформації товариству рекомендовано негайно
розкривати особливу інформацію про суттєві події та зміни, які можуть
впливати на стан товариства, вартість його цінних паперів та (або)
розмір доходу за ними.
До суттєвої інформації, яку товариству рекомендовано розкривати у
складі особливої інформації (крім відомостей, оприлюднення яких вимагається
згідно з чинним законодавством), належать, зокрема, відомості про:
збільшення розміру статутного капіталу товариства;
випуск облігацій;
суттєві зміни у структурі акціонерного капіталу (поява у системі
реєстраторського (депозитарного) обліку товариства особи, частка якої
становить або перевищує 10, 25, 40, 50, 60, 75, 95 відсотків у статутному
капіталі товариства);
вчинення правочину, якщо вартість майна або послуг, що, є його
предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів товариства на дату його
вчинення;
вчинення правочину із заінтересованістю із зазначенням характеру та
розміру правочину та заінтересованих осіб;
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будь-які судові справи проти товариства або третіх сторін, що можуть
мати або мали в нещодавньому минулому значний вплив на фінансовий стан
або прибутковість товариства;
зміна зберігача або депозитарію товариства.
Акціонерне товариство може розкривати додаткову інформацію.
4.2. Інформація, що розкривається товариством, є достовірною,
тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний
фінансовий стан товариства та результати його діяльності.
Товариством розкривається достовірна інформація, тобто така, що не
містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів
інформації. Неточна інформація може призвести до прийняття хибних рішень
та спричинити збитки як товариству, так і користувачам інформації.
Достовірність інформації, яка розкривається товариством, має бути
забезпечена завдяки:
запровадженню міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
проведенню незалежного зовнішнього аудиту;
здійсненню ефективного внутрішнього контролю за достовірністю
інформації.
Інформація, яка розкривається для користувачів, може вважатися
настільки якісною, наскільки якісними є стандарти, згідно з якими вона
готується. Тому товариство складає та розкриває регулярну фінансову звітність
(річну та квартальну) відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку, розроблених Комітетом з міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку. Використання товариством міжнародних стандартів має допомогти
користувачам краще зрозуміти фінансовий стан товариства та завдяки
отриманню співставної інформації порівняти різні інвестиційні можливості.
Достовірність інформації також забезпечується завдяки здійсненню
незалежного зовнішнього аудиту. Зовнішній аудит проводиться товариством
щороку за результатами фінансово-господарської діяльності за рік з метою
забезпечення об'єктивної оцінки та підтвердження достовірності і повноти
фінансової звітності товариства.
Крім того, у товаристві запроваджується ефективна система
внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається
товариством, в межах якої: виконавчий орган несе відповідальність за
достовірність бухгалтерського обліку, фінансової та нефінансової інформації;
ревізійна комісія забезпечує здійснення належного контролю за фінансовогосподарською діяльністю товариства; наглядова рада забезпечує належний
контроль за достовірністю інформації, що розкривається товариством, та
функціонування незалежного та якісного зовнішнього аудиту.
Річні та квартальні звіти, а також фінансова звітність товариства до їх
оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів
надаються наглядовій раді для їх розгляду та підготовки висновків і
пропозицій.
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4.3. Товариство забезпечує своєчасність розкриття інформації.
Найдостовірніша інформація втрачає сенс, якщо вона надана
користувачам із запізненням. Тому інформація, що розкривається товариством,
має надаватися користувачам своєчасно, у строки, що забезпечують її
ефективне використання.
Річний звіт розкривається товариством після закінчення звітного
фінансового року у строки, передбачені законодавством. Інформація у складі
квартального звіту розкривається не пізніше 2-х місяців після закінчення
звітного кварталу.
Інформація про будь-які зміни у фінансово-господарській діяльності
товариства, які відбуваються у період між наданням регулярної інформації та
можуть вплинути на вартість його цінних паперів та (або) розмір доходу за
ними, розкривається товариством негайно у порядку встановленому
законодавством України.
Товариство оперативно надає інформацію про свою діяльність на запит
заінтересованої особи.
4.4. Товариство забезпечує рівний доступ до інформації, що
розкривається, включаючи її обсяг, зміст, форму та час надання.
Товариство забезпечує однакове ставлення до всіх користувачів при
розкритті інформації та забезпечувати для них рівний доступ до інформації,
виключаючи можливість переважного задоволення інформаційних потреб
одних користувачів перед іншими.
У встановленому товариством порядку надання документів не
включаються перешкоди (загальні або такі, що стосуються певної категорії
користувачів) для ознайомлення з відкритою інформацією про товариство, в
тому числі з копіями установчих документів, рішень загальних зборів,
документів, пов'язаних із приватизацією підприємства (включаючи результати
продажу акцій, інформацію про закріплення за державою пакета акцій
товариства та управління ним), річних та квартальних звітів, переліком
акціонерів, що володіють 10 відсотками та більше акцій товариства.
4.5. Товариство використовує зручні для користувачів засоби
поширення інформації, які забезпечують рівний, своєчасний та
непов'язаний зі значними витратами доступ до інформації.
З метою оприлюднення інформації товариство використовує різноманітні
засоби поширення інформації, у тому числі друковані видання та інші засоби
масової інформації, поширення інформації через організаторів торгівлі цінними
паперами та інформаційні агентства, безпосереднє надання інформації
заінтересованим особам як на їх запити, так і за власною ініціативою.
Товариство також використовує сучасні засоби оприлюднення та
поширення інформації, в тому числі через мережу Інтернет. На власному вебсайті у мережі Інтернет товариство оперативно розміщує, зокрема, річні та
квартальні звіти, аудиторські висновки, особливу інформацію, інформацію про
випуск цінних паперів, інформацію, що стосується загальних зборів акціонерів
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(включаючи повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів,
протоколи зборів тощо).
Товариство забезпечує можливість доступу до інформації при
мінімальних затратах користувачів. У разі стягнення плати з користувачів за
надання інформації доцільно передбачити розмір плати, не перевищує витрат
на підготовку копій документів та їх пересилання користувачеві поштою.
Порядок надання інформації за плату встановлюється у внутрішніх документах
товариства.
З метою забезпечення участі іноземних інвесторів у корпоративному
управлінні товариства та створення сприятливих умов для залучення іноземних
інвестицій рекомендується розкривати суттєву інформацію про товариство як
українською, так і англійською чи іншими іноземними мовами.
4.6. Товариство має чітко визначену інформаційну політику,
спрямовану на розкриття інформації шляхом її донесення до відома всіх
заінтересованих в отриманні інформації осіб в обсязі, необхідному для
прийняття зважених рішень. Інформаційну політику товариства доцільно
визначати з врахуванням потреб товариства у захисті конфіденційної
інформації та комерційної таємниці.
Загальні засади інформаційної політики товариства закріплюються у
внутрішніх документах товариства, які підлягають затвердженню наглядовою
радою або загальними зборами акціонерів товариства.
Інформаційна політика товариства стосується ключових питань розкриття
інформації, у тому числі обсягу інформації, що підлягає розкриттю; порядку
розкриття інформації (порядок надання інформації на запит заінтересованих
осіб); обмеження щодо розкриття інформації, в тому числі порядок визначення
переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну
інформацію, їх збереження та доступ до них; обсяг повноважень органів
товариства щодо підготовки, розкриття, збереження інформації та контролю за
реалізацію інформаційної політики товариства.
Інформаційна політика товариства має базуватися на чинному
законодавстві та бути спрямованою на повне, точне та своєчасне розкриття
інформації у формах, передбачених чинним законодавством України. Водночас
інформаційна політика товариства не обмежується виключно рамками чинного
законодавства і може передбачати розкриття додаткової інформації,
оприлюднення якої не порушує як положень чинного законодавства України,
так і права товариства на конфіденційну інформацію та комерційну таємницю і
створення надійної системи її захисту (наприклад, регулярне розкриття
інформації про фінансовий стан і результати діяльності товариства за квартал у
формі квартального звіту).
Наглядова рада є гарантом існування у товаристві ефективної системи
розкриття інформації та розкриття повної та достовірної інформації про
товариство. Виконавчий орган відповідає за реалізацію інформаційної політики
товариства. Товариство призначає особу, відповідальну за організацію процесу
розкриття інформації, до повноважень якої віднесені функції щодо
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забезпечення доступу до відкритої інформації. Ці функції доцільно покласти на
корпоративного секретаря товариства.
5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю
товариства
З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів товариство
забезпечує комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за
фінансово-господарською діяльністю товариства.
Товариство може розраховувати на довіру інвесторів та надходження
зовнішнього фінансування тільки за умови запровадження належної системи
контролю за його діяльністю. Наявність такої системи дозволяє інвесторам
бути впевненими у тому, що їх інвестиції розумно використовуються,
спрямовуються на розвиток товариства та надійно захищені від можливих
зловживань.
Питання контролю є надзвичайно актуальним для акціонерних товариств
та обумовлене розмежуванням функцій управління та володіння товариством. В
умовах розпорошеності акціонерного капіталу та ситуації, за якої одні особи
володіють підприємством, а інші ним управляють, товариство забезпечує
ефективний контроль за діяльністю осіб, які розпоряджаються отриманими
товариством інвестиціями, та здійснює надійний захист майнових інтересів
інвесторів.
Діюча у товаристві система контролю за його фінансово-господарською
діяльністю має сприяти:
збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних
ресурсів товариства;
забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів;
підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів;
запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок;
забезпеченню стабільного та ефективного функціонування товариства.
5.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора
(аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю.
До органів (структурних підрозділів товариства), які здійснюють
внутрішній контроль, належать:
наглядова рада (через аудиторський комітет ради);
ревізійна комісія;
служба внутрішнього аудиту1.
5.1.1. Система внутрішнього контролю товариства забезпечує
здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його
фінансово-господарською діяльністю:
а) наглядова рада (через аудиторський комітет ради) забезпечує
функціонування належної системи контролю, а також здійснення
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стратегічного
товариства;

контролю

за

фінансово-господарською

діяльністю

З метою ефективного виконання зазначених функцій до компетенції
наглядової ради належать, зокрема, повноваження щодо:
перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її
оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
____________
Для мети цього документа постійно діючий структурний підрозділ товариства, який здійснює функції поточного контролю за його
фінансово-господарською діяльністю, умовно названо службою внутрішнього аудиту. Товариства не обмежені у використанні інших назв
цього структурного підрозділу (наприклад, контрольно-ревізійна служба).
З метою забезпечення впевненості акціонерів, потенційних інвесторів, кредиторів та інших заінтересованих осіб у надійному
функціонуванні системи внутрішнього контролю, підсилення вірогідності фінансової інформації товариство має забезпечити проведення
незалежного зовнішнього аудиту шляхом залучення аудиторів (аудиторських фірм), які мають право на проведення аудиторської діяльності
відповідно до чинного законодавства.
1

Серед повноважень наглядової ради, які сприяють виконанню зазначених
функцій, можна виділити наситупні:
перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її
оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
виявлення недоліків системи контролю, розробки пропозицій та
рекомендацій щодо її вдосконалення;
призначення та звільнення внутрішніх аудиторів;
затвердження зовнішнього аудитора (якщо це повноваження не віднесено
до компетенції загальних зборів акціонерів), здійснення контролю за
ефективністю, об'єктивністю та незалежністю зовнішнього аудитора,
фінансовими відносинами між товариством та аудитором;
контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення
перевірок ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім
аудитором.
б) ревізійна комісія здійснює оперативний контроль за фінансовогосподарською діяльністю товариства шляхом проведення планових та
позапланових перевірок;
Планові перевірки мають проводитися ревізійною комісією за підсумками
фінансово-господарської діяльності товариства за рік з метою подання
загальним зборам акціонерів висновків за річними звітами та балансами.
Позапланові перевірки проводяться ревізійною комісією за власною
ініціативою, за рішенням загальних зборів акціонерів, за рішенням наглядової
ради та на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності понад 10 відсотками
голосів.
При здійсненні покладених на неї повноважень ревізійна комісія
зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у
разі:
виникнення загрози суттєвим інтересам товариства;
виявлення зловживань, вчинених посадовими особами органів
товариства.

46

в) служба внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) здійснює
поточний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства;
Служба внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) відповідає за
своєчасне виявлення та запобігання відхиленням, які перешкоджають
законному та ефективному використанню майна та коштів товариства. Зокрема,
до компетенції служби внутрішнього аудиту доцільно віднести повноваження
щодо:
контролю за організацією та функціонуванням системи бухгалтерського
обліку;
контролю за відповідністю даних бухгалтерського обліку фактичній
наявності активів, їх належним збереженням;
експертизи фінансової та операційної діяльності;
- підготовки оглядів діяльності товариства та розробки рекомендацій
щодо підвищення її ефективності.
5.1.2. Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю
зовнішнього аудитора, який призначається наглядовою радою або
загальними зборами акціонерів. Аудиторська перевірка проводиться у
відповідності до міжнародних стандартів аудиту.
Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку публічної
бухгалтерської звітності, обліку та іншої інформації стосовно фінансовогосподарської діяльності товариства. З метою забезпечення належної якості та
об'єктивності аудиторська перевірка проводиться згідно з міжнародними
стандартами аудиту, встановленими Міжнародною федерацією бухгалтерів
(IFAC).
Товариство запроваджує процедуру, при якій рекомендації щодо
зовнішніх аудиторів надаються незалежним комітетом наглядової ради з питань
аудиту або еквівалентним органом. Призначення зовнішнього аудитора
наглядовою радою або зборами, в свою чергу, демонструє, що зовнішній
аудитор має обов'язок виконати аудит професійно та дбайливо в інтересах
всього товариства, а не будь-якої фізичної особи або органу управління
товариства, з якими він взаємодіє в процесі виконанням своєї роботи.
5.1.3. Перед прийняттям рішення про вчинення правочину із
заінтересованістю, товариство може залучити зовнішнього аудитора або
іншу особу, що має необхідну кваліфікацію (суб’єкта оціночної діяльності,
незалежного експерта тощо) для оцінки умов правочину нормальним
ринковим умовам.
5.2. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською
діяльністю товариства, мають бути незалежними від впливу членів
виконавчого органу товариства, власників крупних пакетів акцій, інших
осіб, які можуть бути заінтересованими у результатах проведення
контролю.
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Незалежність зовнішнього аудитора є важливою передумовою
об'єктивного та ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю
товариства. Важливу роль у забезпеченні незалежності зовнішнього аудитора
відіграє наглядова рада товариства. Зокрема, наглядова рада затверджує
кандидатуру зовнішнього аудитора та визначає умови договору, що укладається
з ним, у тому числі розмір оплати його послуг, забезпечує та контролює
відповідність зовнішнього аудитора вимогам незалежності відповідно до
чинного законодавства України. Крім того, аудитор (аудиторська фірма), який
здійснює перевірку фінансової звітності товариства, одночасно (протягом того
ж року) не надає товариству інші послуги. Товариству доцільно проводити
ротацію зовнішнього аудитора кожні три роки.
З метою забезпечення незалежності наглядової ради (аудиторського
комітету наглядової ради) до її складу входять незалежні члени (див. пункти
3.1.12 та 3.1.13 цих Принципів). Незалежності членів ради (аудиторського
комітету) та ревізійної комісії можна досягти шляхом:
обрання та відкликання членів ради та ревізійної комісії виключно
загальними зборами акціонерів, а також затвердження загальними зборами
умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, і встановлення
розміру їх винагороди;
установлення заборони щодо обрання членами ради та ревізійної комісії
осіб, які мають особисті та (або) сімейні стосунки з головним бухгалтером,
головою та членами виконавчого органу товариства;
установлення заборони щодо обрання членами ревізійної комісії осіб, які
є працівниками товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв
або власниками більше 10 відсотків акцій товариства.
Незалежність працівників служби внутрішнього аудиту (внутрішнього
аудитора) забезпечується завдяки підпорядковуванню її безпосередньо
наглядовій раді товариства. Наглядова рада призначає та звільняє працівників
служби внутрішнього аудиту та затверджувати внутрішній документ, який
регулює порядок її формування та діяльності. Працівники служби
внутрішнього аудиту не виконують обов'язки, які пов'язані з безпосередньою
матеріальною відповідальністю за грошові кошти та матеріальні цінності.
5.3. Товариство забезпечує проведення об'єктивного та професійного
контролю за його фінансово-господарською діяльністю.
Товариство забезпечує проведення фінансово-господарського контролю
за його діяльністю чесними і відвертими у підході до виконання своїх
обов'язків особами, позбавленими упередженості та суб'єктивного ставлення.
Крім того, гарантією якісного контролю за фінансово-господарською
діяльністю товариства є професійна компетентність осіб, які його здійснюють.
З метою забезпечення об'єктивного контролю з боку зовнішнього
аудитора наглядова рада створює належні умови для його роботи, які б
виключали можливість тиску на аудитора з боку заінтересованих осіб, та
здійснювати контроль за дотриманням зовнішнім аудитором Кодексу
професійної етики аудиторів України під час виконання ним своїх обов'язків.
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Рада забезпечує здійснення зовнішнього аудиту аудитором (аудиторською
фірмою), який має бездоганну репутацію.
З метою забезпечення об'єктивного внутрішнього контролю товариство
встановлює вимоги до кандидатів у члени наглядової ради, ревізійної комісії та
служби внутрішнього аудиту, які б сприяли обранню (призначенню) до цих
органів осіб з бездоганною репутацією. При цьому наявність в особи судимості
за злочини проти власності; службові чи господарські злочини є одним із
факторів, який негативно впливає на її репутацію. З метою забезпечення
високого рівня професійної кваліфікації таких осіб товариство встановлює
відповідні вимоги на рівні внутрішніх документів. Доцільно, щоб ці особи
володіли спеціальними знаннями у галузі бухгалтерського обліку, фінансової
звітності та мали необхідний досвід роботи, які б забезпечили можливість
якісного виконання ними обов'язків.
5.4. Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською
діяльністю товариства, звітує про результати перевірок наглядовій раді та
(або) загальним зборам товариства. Зовнішній аудитор бере участь у
загальних зборах товариства з метою надання акціонерам відповідей на
питання стосовно фінансової звітності та аудиторського висновку.
Установлені товариством правила та процедури контролю мають сприяти
забезпеченню стабільного та ефективного функціонування товариства.
Товариство має забезпечити створення та функціонування надійної системи
контролю за його фінансово-господарською діяльністю з метою своєчасного
виявлення відхилень фактичних результатів його діяльності від запланованих і
прийняття оперативних управлінських рішень, які забезпечать нормалізацію
діяльності товариства.
Документи, підготовлені за підсумками проведення контрольних заходів,
мають бути негайно передані до ради та виконавчого органу товариства для
оперативного розгляду та реагування на результати здійсненого контролю на
найближчому засіданні ради (аудиторського комітету ради) та виконавчого
органу.
Ревізійна комісія зобов'язана доповідати про результати проведених нею
перевірок загальним зборам акціонерів та раді товариства на найближчому її
засіданні, що проводиться після здійснення перевірки ревізійною комісією.
Доповідь ревізійної комісії викладається у письмовій формі та має містити
інформацію про проведені нею планові, позапланові перевірки та складені за їх
підсумками висновки, інформацію про достовірність річного балансу з
необхідними поясненнями до нього, а також рекомендації щодо затвердження
його загальними зборами. Окрім подання у письмовому вигляді доповідь
ревізійної комісії загальним зборам акціонерів та раді товариства також
викладається головою ревізійної комісії або його заступником в усній формі на
загальних зборах акціонерів та засіданні ради.
Наглядова рада зобов'язана оцінювати систему контролю за фінансовогосподарською діяльністю товариства, розробляти та надавати загальним
зборам пропозиції щодо її вдосконалення.
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Доцільна участь зовнішнього аудитора у роботі річних загальних зборів
акціонерів з метою надання акціонерам відповідей на питання щодо
аудиторського висновку.
6. Заінтересовані особи
Товариство поважає права та враховує законні інтереси
заінтересованих осіб (тобто осіб, які мають легітимний інтерес у
діяльності товариства і до яких передусім належать працівники,
кредитори, споживачі продукції товариства, територіальна громада, на
території якої розташоване товариство, а також відповідні державні
органи та органи місцевого самоврядування) та активно співпрацює з ними
для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової
стабільності товариства.
Довгостроковий економічний успіх товариства є результатом
колективних зусиль інвесторів, посадових осіб органів товариства та інших
заінтересованих осіб. Співпраця товариства із заінтересованими особами та
врахування їх інтересів у процесі корпоративного управління сприяє
забезпеченню фінансової стабільності та конкурентоспроможності товариства,
досягненню його мети, а також позитивно впливає на ділову репутацію
товариства.
Під заінтересованими особами розуміються особи, які мають легітимний
інтерес у діяльності товариства, тобто певною мірою залежать від товариства
або можуть впливати на його діяльність. До заінтересованих осіб належать, у
першу чергу, працівники (як ті, які є акціонерами товариства, так і ті, які не є
його акціонерами), кредитори, споживачі продукції товариства, територіальна
громада, на території якої розташоване товариство, а також відповідні державні
органи та органи місцевого самоврядування.
6.1. Товариство забезпечує дотримання передбачених чинним
законодавством прав та інтересів заінтересованих осіб.
Здійснюючи свою діяльність, товариство не порушує права
заінтересованих осіб, які зазначені чинним законодавством (цивільним,
господарським, трудовим, про охорону навколишнього середовища тощо).
Крім того, товариство враховує інтереси заінтересованих осіб при
прийнятті рішень або здійсненні дій, що можуть тим чи іншим чином вплинути
на заінтересованих осіб. До таких випадків належать, зокрема, реалізація
товариством соціальних та екологічних програм; створення робочих місць;
формування та зміна розміру статутного капіталу товариства; придбання
товариством власних акцій; реорганізація та ліквідація товариства.
Органом, який забезпечує співпрацю товариства із заінтересованими
особами, має бути наглядова рада та її комітети. Інші органи товариства у
процесі своєї діяльності також мають враховувати та забезпечувати дотримання
інтересів зазначених осіб.
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6.2. Товариство забезпечує заінтересованим особам доступ до
інформації про товариство, необхідної для ефективної співпраці.
Інформаційна політика товариства враховує право заінтересованих осіб
на отримання повної і достовірної інформації про товариство.
Заінтересованим особам надається можливість своєчасного отримання
інформації про фінансовий стан товариства та результати його діяльності, про
порядок управління товариством та суттєві факти, що стосуються фінансовогосподарської діяльності товариства тощо. У товаристві має бути розроблений
перелік документів, що надається для ознайомлення заінтересованим особам
(до такого переліку слід включати, зокрема, статут та внутрішні документи
товариства), та порядок ознайомлення з цим документами.
6.3. Товариству рекомендовано сприяти активній участі працівників у
процесі корпоративного управління та підвищенню їх заінтересованості в
ефективній
діяльності
товариства,
зокрема
шляхом
обрання
представників трудового колективу до складу наглядової ради. Працівникам
або їх представницьким органам рекомендовано доводити до відома
загальних зборів та/або наглядової ради будь-які занепокоєння щодо
протиправних та/або неетичних дій виконавчого органу та/або окремих
посадових осіб органів управління товариства. При цьому доцільно
здійснювати таке інформування, щоб воно не призводило до
дискримінаційних та/або дисциплінарних переслідувань зазначених
працівників або їх представницьких органів.
Одним із довгострокових завдань товариства є створення робочих місць
та захист інтересів своїх працівників. Для досягнення цього завдання
товариству рекомендовано забезпечити належні умови та охорону праці
працівників, а також забезпечити рівень оплати праці, який відповідає
виконаній роботі та стимулює працівників.
З метою підвищення заінтересованості працівників в ефективній
діяльності товариства практика корпоративного управління може передбачати,
зокрема, прийняття органами товариства рішень з певних питань за
погодженням з представниками трудового колективу, інформування
працівників про прийняті товариством рішення, що можуть зачіпати їх
інтереси, обрання представників трудового колективу до складу наглядової
ради та її комітетів.
Практика корпоративного управління також може передбачати
розповсюдження між працівниками акцій товариства, розподіл між ними
частини прибутку та інші заходи заохочення, що сприятимуть підвищенню
заінтересованості працівників в ефективній діяльності товариства.
Порушення посадовими особами органів управління етичних та
юридичних правил не лише негативно впливає на імідж товариства, а й
негативно відображається на відносинах всередині товариства. Трудовий
колектив відіграє важливу роль у діяльності товариства, і тому товариство
рекомендовано забезпечити працівникам безпечну можливість для подання
скарг та висловлення пропозицій стосовно діяльності виконавчого органу або
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окремих посадових осіб. Для вирішення цього питання, товариства можуть
запровадити посаду спеціального омбудсмена або доручити одному з членів
наглядової ради (можливо, голові або члену аудиторського комітету або
комітету з питань етики) проводити розгляд таких конфіденційних звернень та
доводити зазначену інформацію до відома членів ради. Товариства також
можуть розглянути можливість створення конфіденційної телефонної лінії чи
електронної скриньки для подання скарг та пропозицій. Запроваджуючи такі
заходи, товариству рекомендовано подбати про конфіденційність та захист
таких працівників чи членів представницьких органів від дискримінації чи
дисциплінарного переслідування.

Законодавство України
Закон України про бухгалтерський облік та фінансову
звітність (далі “Закон”)

Відповідне законодавство ЄС
Директива 2013/34/ЄС

Коментарі/ доповнення /пропозиції

Стаття 1. Визначення термінів
Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:

Стаття 2

Важливість

активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті
минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до
отримання
економічних
вигод
у
майбутньому;

Директива містить визначення “суб'єктів
публічного інтересу”, яке є відсутнє в
українському законодавстві.

бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання,
реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі
інформації про діяльність підприємства зовнішнім та
внутрішнім
користувачам
для
прийняття
рішень;

«суб'єкти публічного інтересу" означають
підприємства, зазначені у Статті 1, які:
(a) регулюються законодавством державичлена, і чиї цінні папери допущені до торгів на
регульованому ринку будь-якої держави-члена
у значенні пункту (14) Статті 4 (1) Директиви
2004/39 /ЄC Європейського парламенту і Ради
від 21 квітня 2004 року про ринки фінансових
інструментів;
(b) є кредитними організаціями у розумінні
пункту (1) Статті 4 Директиви 2006/48 /ЄС
Європейського парламенту і Ради від 14
червня 2006 року щодо створення та діяльності
кредитних
організацій,
крім
кредитних
організацій, зазначених у статті 2 цієї
Директиви;
(c) є страховими організаціями у значенні
Статті 2 (1) Директиви Ради 91/674 /ЄЕС від 19
грудня 1991 року про щорічної звітності
страхових організацій; або
(d) призначені державами-членами як суб'єкти
публічного інтересу; наприклад, підприємства
значної суспільної значущості в силу характеру
своєї діяльності, розміру або кількості
працівників;

внутрішньогосподарський (управлінський) облік - система
обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства
для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємств
господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в
структурі
активів
та
зобов'язань,
власному
капіталі
підприємства;
зобов'язання - заборгованість підприємства, що виникла
внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як
очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що
втілюють
у
собі
економічні
вигоди;
економічна вигода - потенційна можливість отримання
підприємством грошових коштів від використання активів;
консолідована фінансова звітність - фінансова звітність, яка
відображає фінансове становище, результати діяльності та рух
грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як
єдиної економічної одиниц
національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку нормативно-правовий акт, затверджений центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної
фінансової політики, що визначає принципи та методи ведення
бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не
суперечать міжнародним стандартам;

визначення
"суб'єкти
публічного інтересу" в законодавстві
України,
пов'язана
з
існуванням
спеціальних вимог до таких осіб в
нормативно-правовій базі ЄС. Такі
вимоги повинні бути відображені в
національному законодавстві, і, таким
чином, визначені суб'єкти, до яких вони
будуть застосовуватися.
Необхідність прийняття зазначеного
визначення
зазначається
в
нормативних актах України:
Законі України "Про Державну програму
адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу"
від 18.03.2004 р.;
Концепції
адаптації
законодавства
України
до
законодавства
Європейського союзу від 16.08.1999 р.

облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур,
що використовуються підприємством для складання та
подання
фінансової
звітності;
первинний документ - документ, який містить відомості про
господарську операцію та підтверджує її здійснення;
фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить
інформацію про фінансове становище, результати діяльності
та рух грошових коштів підприємства за звітний період;
користувачі фінансової звітності (далі - користувачі) - фізичні
або юридичні особи, які потребують інформації про діяльність
підприємства
для
прийняття
рішень;
міжнародні стандарти фінансової звітності (далі - міжнародні
стандарти) - прийняті Радою з міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок
складання фінансової звітності.
Стаття 2. Сфера дії Закону
1. Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених
відповідно до законодавства України, незалежно від їх
організаційно-правових форм і форм власності, а також на
представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності
(далі - підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський
облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.
3. Суб'єкти підприємницької діяльності, яким відповідно до
законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку
доходів і витрат, ведуть бухгалтерський облік і подають
фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством
про спрощену систему обліку і звітності.

Стаття 1
Вимоги Директиви застосовуються тільки до
певних типів компаній, які перераховані в
додатку I і II до Директиви. У світлі
відмінностей у національному законодавстві
про компанії кожна держава-член визначає
організаційно-правові форми компаній, до яких
буде застосовуватися Директива на території
відповідної держави-члена. Як правило, такі
компанії
є
компанії
з
обмеженою
відповідальністю їх учасників (публічні та
приватні акціонерні товариства, товариства з
обмеженою відповідальністю).
Крім того, Директива також застосовується до
компаній, в тих випадках, коли всі прямі або
непрямі учасники підприємства, що несуть
необмежену відповідальність, насправді несуть
обмежену відповідальність в силу того, що ці
учасники є підприємствами, які:
(і) відповідають типам, перелічених у Додатку I;
або

Вимоги Директиви не застосовуються
до компаній, учасники яких мають
необмежену відповідальність.
Тому в світлі транспозиції вимог
Директиви 2013/34/ЄС в українське
законодавство треба чітко сказати, що
такі вимоги застосовуються тільки до
компаній з обмеженою відповідальністю
її учасників. Станом на сьогодні це
публічні
та
приватні
акціонерні
товариства, товариства з обмеженою
відповідальністю.
Крім того,
Директива передбачає
категорії
підприємств
для
цілей
подальшої
диференціації
вимог
фінансової звітності. Такі ж категорії
повинні бути вказані в Законі чи
зроблене
відсилання
до
Господарського кодексу України. Для
отримання додаткової інформації див.
Додаток 1 до цього документу.

(іі) не регулюються законодавством державичлена, але їх організаційно-правова форма є
порівнянна
з
організаційно-правовими
формами, перерахованими в Додатку I.
Стаття 14
Держави-члени можуть дозволити малим
підприємствам складати скорочений баланс,
відбиваючи
лише
статті,
пронумеровані
літерами і римськими цифрами в додатках III і
IV, розкриваючи окремо:
[..]
2. Держави-члени можуть дозволити малим і
середнім підприємствам складати скорочені
звіти про прибутки і збитки в таких межах: [..]

В Україні спрощена фінансова звітність
для мікро- та малих підприємств,
представництв нерезидентів та ін.
регулюється національним стандартом
бухгалтерського обліку (П (С) БО 25).
В
загальному,
існуюча
форма
скороченого бухгалтерського балансу
для українських малих та мікропідприємств вимагає більш детальної
інформації про фінансове становище
юридичної особи, ніж це робить
Директива.

Стаття 36
2. Держави-члени можуть дозволити
мікропідприємствам:
(а) Складати тільки скорочений баланс, окремо
відображаючи, як мінімум, статті,
пронумеровані літерами в Додатках III або IV,
якщо застосовуються. У тих випадках, коли
застосовується пункт (а) параграфа 1 цієї
статті, позиція E розділу «Активи» ‧і D розділу
«Зобов'язання» ‧в Додатку III або позиції E і K
в Додатку IV виключаються з балансу;
(б) складати тільки скорочений звіт про
прибутки і збитки, окремо відображаючи, як
мінімум, такі статті, якщо застосовуються:
(І) чистий оборот,
(II) інший дохід,
(III) вартість сировини і витратних матеріалів,
(IV) витрати на утримання персоналу,
(V) коригування вартості,
(VI) інші витрати,
(VII) податок,
(VIII) прибуток або збитки

І
навпаки,
українські
національні
стандарти бухгалтерського обліку не
вимагають таку ж докладну інформацію
щодо П&З для малих підприємств, як це
робить Директива.
Крім того, скорочена форма прибутків і
збитків не передбачена в Україні для
середніх підприємств.
Детальна
порівняльна
інформація
знаходиться в Додатках 2 і 3.
Рекомендації (для імплементації на
рівні національного стандарту, не
закону):
1. З метою узгодження з Директивою
внести зміни в національні стандарти
бухгалтерського
обліку
(П(С)БО25)
щодо усунення для малих підприємств
додаткових елементів балансу. Для
мікропідприємств
вимоги
до
бухгалтерського балансу можуть бути
переглянуті, щоб він охоплював тільки
ті елементи, які зазначені в частині 2
статті 36 Директиви.
2. Доповнити звіти про прибутки та

збитки (П&З) для малих і середніх
підприємств (Директива вимагає більш
детальну інформацію про прибутки і
збитки, ніж український національний
стандарт).
3. Для мікропідприємств стаття 36
Директиви дозволяє, щоб П&З містили
тільки 8 пунктів. П(С)БО 25 повинен
бути змінений в бік спрощення форми
П&З для мікропідприємств.
4. Дозволити використання скороченого
П&З для середніх підприємств (якщо
допускається).
Стаття 3. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності
1. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання
фінансової звітності є надання користувачам для прийняття
рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про
фінансове становище, результати діяльності та рух грошових
коштів
підприємства.

Нічого додати

2. Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який
ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та
інші види звітності, що використовують грошовий вимірник,
грунтуються
на
даних
бухгалтерського
обліку.
3. Підприємства, які мають право ведення спрощеного
обліку доходів і витрат та не зареєстровані платниками податку
на додану вартість, можуть узагальнювати інформацію в
регістрах бухгалтерського обліку без застосування подвійного
запису.
Стаття 4. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності
Бухгалтерський облік та фінансова звітність грунтуються на Преамбула п. 17
таких
основних
принципах:
Принцип
істотності
фінансової
звітності
обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів повинен обумовлювати відображення, оцінку,
оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та подання, розкриття і консолідацію. Згідно з
істотності,
інформація,
яка
витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства; принципом
вважається неістотною, може бути, наприклад,
повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю агрегована у фінансовій звітності. Тим не
інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських менш, незважаючи на те, що окрема стаття
операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що може розглядатися як неістотна, взяті в цілому

Принцип істотності повинен
імплементований в ст. 4 Закону

бути

приймаються

на

її

основі;

автономність - кожне підприємство розглядається як юридична
особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте
майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у
фінансовій
звітності
підприємства;
послідовність - постійне (із року в рік) застосування
підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової
політики
можлива
лише
у
випадках,
передбачених
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку, і повинна бути обгрунтована та розкрита у фінансовій
звітності;
безперервність - оцінка активів та зобов'язань підприємства
здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде
тривати
далі;

неістотні статті однакового характеру можуть
розглядатися як істотні. Держави-члени вправі
обмежити обов'язкове застосування принципу
істотності поданням та розкриттям звітності.
Принцип істотності не повинен відбиватися на
передбачених національним законодавством
зобов'язаннях з ведення повного обліку, що
демонструє
господарські
операції
та
фінансовий стан.
Пункт 16 Стаття 2
«Істотний» означає статус інформації, при
якому її упущення або перекручення може з
великою часткою ймовірності вплинути на
рішення, що приймаються користувачами на
основі фінансової звітності підприємства.
Істотність окремих позицій оцінюється в
контексті інших аналогічних позицій.

нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення
фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти
доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для
отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати
відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій
звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати
надходження
або
сплати
грошових
коштів;
превалювання сутності над формою - операції обліковуються
відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної
форми;
історична (фактична) собівартість - пріоритетною є оцінка
активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та
придбання;
єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх
господарських операцій підприємства у його фінансовій
звітності
здійснюються
в
єдиній
грошовій
одиниці;
періодичність - можливість розподілу діяльності підприємства
на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.
Стаття 5. Валюта бухгалтерського обліку та фінансової звітності
Підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають
фінансову звітність у грошовій одиниці України.

Нічого додати

Стаття 6. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні
1. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової
звітності
в
Україні
здійснюється
з
метою:

Нічого додати

створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх
підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;
удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
2. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та
фінансової звітності здійснюється центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної
фінансової політики, який затверджує національні положення
(стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові
акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності.
3. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності в банках встановлюється Національним
банком України відповідно до цього Закону та міжнародних
стандартів фінансової звітності.
5. Порядок ведення бухгалтерського обліку фінансовогосподарської діяльності за угодою про розподіл продукції, у
тому числі валюта, а також перелік, форми, зміст, звітний
період, порядок складання та подання фінансових звітів за
угодою про розподіл продукції, визначаються такою угодою
відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл
продукції".
6. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, у
межах своєї компетенції, відповідно до галузевих особливостей
розробляють на базі національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх
застосування.
Стаття 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
1. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно
з
дня
реєстрації
підприємства
до
його
ліквідації.
2. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві

Преамбула п. 40
Члени
адміністративного,
керуючого
та
контролюючих органів підприємства повинні

Відповідні
положення
про
відповідальність корпоративних органів
повинні бути додані до Статті 8:
"Члени адміністративних, управлінських

належать до компетенції його власника (власників) або
уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до
законодавства
та
установчих
документів.
3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та
забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських
операцій у первинних документах, збереження оброблених
документів, регістрів і звітності протягом встановленого
терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або
уповноважений орган (посадова особа), який здійснює
керівництво підприємством відповідно до законодавства та
установчих
документів.
4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку
підприємство самостійно обирає форми його організації:
введення до штату підприємства посади бухгалтера або
створення бухгалтерської служби на чолі з головним
бухгалтером;
користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку,
зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку
діяльність
без
створення
юридичної
особи;
ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку
централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;
самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання
звітності
безпосередньо
власником
або
керівником
підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не
може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна
оприлюднюватися, та в бюджетних установах.
Завдання та функціональні обов'язки бухгалтерських служб,
повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних
установах визначаються Кабінетом Міністрів України.
5.

Підприємство

самостійно:

визначає за погодженням з власником (власниками) або
уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до
установчих документів облікову політику підприємства;
обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему

нести, як мінімум, колективну відповідальність
перед підприємством за складання та
опублікування щорічної фінансової звітності та
звітів про управління. Такий же принцип
повинен
застосовуватися
до
членів
адміністративних,
управляючих
та
контролюючих
органів
підприємств
при
складанні консолідованої фінансової звітності.
Ці органи функціонують в межах компетенції,
наданої їм національним законодавством. Це
не
повинно
заважати
державам-членам
передбачати пряму відповідальність акціонерів
або інших зацікавлених сторін.
Відповідно до статті 33 держави-члени
гарантують колективну відповідальність членів
адміністративного,
управлінського
та
наглядового органів компанії, що діють в межах
компетенції, якою вони наділені національним
законодавством, за складання і публікацію:
(а) Річної фінансової звітності, звіту про
управління і, у випадках окремого подання,
звіту про корпоративне управління; і
(б)
консолідованої
фінансової
звітності,
консолідованого звіту про управління і, у
випадках окремого подання, консолідованого
звіту про корпоративне управління відповідно
до вимог цієї Директиви і, в доречних випадках,
відповідно
до
міжнародних
стандартів
бухгалтерського обліку, прийнятими відповідно
до Регламенту (ЄС) № 1606/2002.

та наглядових органів колективно
відповідають за складання, подання та
публікацію (консолідованої) фінансової
звітності, складеної відповідно до
національних
стандартів
бухгалтерського обліку та міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку та
(консолідованого) звіту правління (якщо
застосовується)».

регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення
інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених
цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і
технології
обробки
облікових
даних;
розробляє систему і форми внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку, звітності і контролю господарських
операцій, визначає права працівників на підписання
бухгалтерських
документів;
затверджує правила документообороту і технологію обробки
облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів
аналітичного
обліку;
може виділяти на окремий баланс філії, представництва,
відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести
бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до
фінансової
звітності
підприємства;
визначає доцільність застосування міжнародних стандартів
(крім випадків, коли обов'язковість застосування міжнародних
стандартів
визначена
законодавством).
6. Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні
умови для правильного ведення бухгалтерського обліку,
забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами,
службами та працівниками, причетними до бухгалтерського
обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання
порядку оформлення та подання до обліку первинних
документів.
7. Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення
бухгалтерського обліку підприємства (далі - бухгалтер):
забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних
методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і
подання
у встановлені
строки
фінансової
звітності;
організує
контроль
за
бухгалтерського
обліку

відображенням
на
всіх
господарських

рахунках
операцій;

бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею
та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування
активів
підприємства;

забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях,
представництвах, відділеннях та інших відокремлених
підрозділах
підприємства;
подає в установленому порядку та у випадках, передбачених
Законом України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення", інформацію центральному органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
8. Бухгалтер не несе дисциплінарної, адміністративної,
цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення, інформації про фінансову операцію,
навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або
фізичним особам, та за інші дії, якщо він діяв у межах
виконання Закону України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом,
фінансуванню
тероризму
та
фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення".
9. Відповідальність за бухгалтерський облік господарських
операцій, пов'язаних з ліквідацією підприємства, включаючи
оцінку майна і зобов'язань підприємства та складання
ліквідаційного балансу і фінансової звітності, покладається на
ліквідаційну комісію, яка утворюється відповідно до
законодавства.
Стаття 9. Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку
1. Підставою для бухгалтерського обліку господарських Преамбула п. 39
операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення Державам-членам настійно рекомендується
системи
електронного
господарських операцій. Первинні документи повинні бути розвивати
складені під час здійснення господарської операції, а якщо це опублікування, що дозволяють підприємствам
облікові
дані,
включаючи
неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю представляти
та впорядкування оброблення даних на підставі первинних обов'язкову фінансову звітність, лише один
документів можуть складатися зведені облікові документи. раз, при цьому в такій формі, яка надає

Формальна пропозиція зміни:
Директива
використовує
формулювання “форми, яка надає
множинним
користувачам
простий
доступ і зручне користування даними”
замість посилання на "електронну" чи

2. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені
на паперових або машинних носіях і повинні мати такі
обов'язкові
реквізити:
назву
дату

документа
і

місце

(форми);
складання;

назву підприємства, від імені якого складено документ;
зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру
господарської
операції;
посади осіб, відповідальних за здійснення господарської
операції
і
правильність
її
оформлення;
особистий підпис або інші дані, що
ідентифікувати особу, яка брала участь
господарської

дають змогу
у здійсненні
операції.

3. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних
документах, систематизується на рахунках бухгалтерського
обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом
подвійного
запису їх
на
взаємопов'язаних
рахунках
бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті
відображаються також у валюті розрахунків та платежів по
кожній
іноземній
валюті
окремо.
Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним
рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця.
4. Регістри бухгалтерського обліку повинні мати назву, період
реєстрації господарських операцій, прізвища і підписи або інші
дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх
складанні.
5. Господарські операції повинні бути відображені в облікових
регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.
6. У разі складання та зберігання первинних документів і
регістрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації
підприємство зобов'язане за свій рахунок виготовити їх копії на
паперових носіях на вимогу інших учасників господарських

множинним користувачам простий доступ і
зручне
користування
даними.
Відносно
подання
фінансової
звітності,
Комісії
рекомендується вивчити можливості створення
узгодженого електронного формату. Проте такі
системи не повинні бути обтяжливими для
малих і середніх підприємств.

"машинну" чи "комп'ютерну" форми.
Пропозиція
замінити
існуюче
формулювання наступним чином:
Частина 2 Стаття 9 Закону:
“Основні та підсумкові бухгалтерські
документи можуть бути виконані у
вигляді твердих копій або у формі, яка
надає
множинним
користувачам
простий доступ і зручне користування
даними”
Частина 6 Статті 9 замінити "у вигляді
комп'ютерних файлів" на “у формі, яка
надає
множинним
користувачам
простий доступ і зручне користування
даними”

операцій, а також правоохоронних органів та відповідних
органів у межах їх повноважень, передбачених законами.
7. Підприємство вживає всіх необхідних заходів для
запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню
записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського
обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом
встановленого
строку.
8. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних
документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність
відображених у них даних несуть особи, які склали та
підписали
ці
документи.
9. Копії первинних документів та регістрів бухгалтерського
обліку можуть бути вилучені у підприємства лише за рішенням
відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень,
передбачених законами. Обов'язковим є складання реєстру
документів, що вилучаються у порядку, встановленому
законодавством.
Вилучення оригіналів таких документів та регістрів
забороняється, крім випадків, передбачених кримінальним
процесуальним законодавством.
Стаття 10. Інвентаризація активів і зобов'язань
1. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського
обліку та фінансової звітності підприємства зобов'язані
проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої
перевіряються і документально підтверджуються їх наявність,
стан
і
оцінка.

Нічого додати

2. Об'єкти і періодичність проведення інвентаризації
визначаються власником (керівником) підприємства, крім
випадків, коли її проведення є обов'язковим згідно з
законодавством.
Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітності
1. На основі даних бухгалтерського обліку підприємства
зобов'язані складати фінансову звітність. Фінансову звітність

1) Обов'язковий аудит для великих і середніх
підприємств

підписують

керівник

та

бухгалтер

підприємства.

2. Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ,
представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та
суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно
до чинного законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові
результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний
капітал
та
примітки
до
звітів.
3. Для суб'єктів малого підприємництва і представництв
іноземних суб'єктів господарської діяльності національними
положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за
показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про
фінансові
результати.
4. Форми фінансової звітності підприємств (крім банків) і
порядок їх заповнення встановлюються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної
фінансової політики, за погодженням з центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
статистики.
5. Форми фінансової звітності банків встановлюються
Національним
банком
України.

Преамбула п. 43
Щорічна фінансова звітність та консолідована
фінансова звітність повинні піддаватися
аудиторській перевірці. [..] Цей обов'язок
аудиту не повинен поширюватися на щорічну
фінансову
звітність
малих
підприємств,
оскільки для даної категорії підприємств це
може представляти істотний адміністративний
тягар, [..]
Стаття 34
Держави-члени
забезпечують
проведення
аудиту фінансової звітності суб'єктів публічного
інтересу, середніх і великих підприємств одним
або декількома офіційними аудиторами або
аудиторськими компаніями, що отримали від
держав-членів дозвіл на проведення офіційних
аудитів на підставі Директиви 2006/43/ЄC.

Законодавство України не встановлює
вимоги обов'язкового аудиту для
великих і середніх підприємств.
Формально, всі господарські товариства
зобов'язані проводити обов'язковий
аудит (Стаття 18 Закону України "Про
господарські товариства" встановлює,
що точність і повнота річної фінансової
звітності, повинна бути забезпечена
аудитором (аудиторською фірмою). Тим
не менш, ця вимога закону не
реалізується на практиці, оскільки не
вказано способу її виконання і заходів
відповідальності у разі порушення цієї
вимоги.
Формальна пропозиція зміни:
Доповнити статтю 11 Закону пунктом 8,
вказуючи, що фінансова звітність
суб'єктів публічного інтересу, середніх і
великих
підприємств
повинна
піддаватись аудиторській перевірці.
Закон
України
“Про
аудиторську
діяльність” повинен бути змінений
відповідно.

6. Форми фінансової звітності бюджетних установ та
фінансової звітності про виконання бюджетів установлюються
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної фінансової політики.
7. Юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним
пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу України,
зобов'язані складати та подавати до відповідних органів
фінансову звітність, передбачену для суб'єктів малого
підприємництва, один раз на рік.
Стаття 12. Консолідована та зведена фінансова звітність
1. Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім
фінансових звітів про власні господарські операції зобов'язані
складати та подавати консолідовану фінансову звітність.
2. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до
сфери управління яких належать підприємства, засновані на
державній власності, та органи, які здійснюють управління

Стаття 22
1. Держава-член вимагає, щоб підприємство,
діяльність якого регулюється національним
законодавством
цієї
держави,
складало
консолідовану
фінансову
звітність
та
консолідований звіт про управління, якщо таке

1. Крім зобов'язання консолідувати
фінансові звіти, групи підприємств
зобов'язані консолідувати управлінські
звіти.
2. Обов'язок складати консолідовану
фінансову звітність в Україні у Законі
передбачається тільки для підприємств,

майном підприємств, заснованих на комунальній власності,
крім власних звітів складають та подають зведену фінансову
звітність щодо всіх підприємств, що належать до сфери їх
управління.
Зазначені органи також окремо складають зведену фінансову
звітність щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких
перебувають відповідно у державній та комунальній власності.
3. Об'єднання підприємств крім власної звітності складають і
подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, які
входять до їх складу, якщо це передбачено установчими
документами
об'єднань
підприємств
відповідно
до
законодавства.

підприємство (материнська компанія):
(a) володіє більшістю голосів акціонерів або
учасників у іншому підприємстві (дочірньому
підприємстві);
(b) має право призначати або звільняти з
посади більшість членів адміністративного,
керуючого або наглядового органу іншого
підприємства (дочірнього підприємства) і в той
же час є акціонером або учасником цього
підприємства;
(c) має право проявляти домінуючий вплив на
підприємство (дочірнє підприємство), в якому є
акціонером або учасником, відповідно до
договору, укладеного з цим підприємством, або
згідно з положеннями свого меморандуму або
статуту, якщо закон, що регулює діяльність
цього дочірнього підприємства, дозволяє йому
укладати такі договори або діяти відповідно до
таких положень.
Держава-член не повинна вимагати, щоб
материнська компанія була акціонером або
учасником свого дочірнього підприємства.
Держави-члени не зобов'язані застосовувати
це положення, якщо їх законодавство не
передбачає подібні договори або статті; або
(d) є акціонером або учасником підприємства, і
при цьому:
(i)
більшість
членів
адміністративного,
керуючого або контролюючого органу такого
підприємства (дочірнього підприємства), які
займали свої посади протягом фінансового
року, що передує фінансового року і до
моменту складання консолідованої фінансової
звітності, були призначені виключно в
результаті використання підприємством своїх
голосів; або
(ii) самостійно контролює, згідно з угодою з
іншими акціонерами або членами підприємства
(дочірнього підприємства), більшість голосів
акціонерів або учасників даного підприємства.
Держави-члени можуть встановлювати більш
докладні умови, що стосуються форми і змісту
таких угод.

що мають філії. Це формулювання
(щодо суб'єктів обов'язку) є набагато
вужче, ніж наведене в статті 22
Директиви.
Рекомендація: Транспонувати норми
статті 22 Директиви 2013/34 в статтю 12
Закону, зокрема, пункти (а) - (d) без
змін.

Стаття 23
1. Малі групи звільняються від обов'язку
складання консолідованої фінансової звітності
та консолідованого звіту про управління, крім
випадку, коли будь-яке з афілійованих
підприємств є суб'єктом публічного інтересу.
2. Держави-члени можуть звільняти групи
середнього розміру від обов'язку складання
консолідованої
фінансової
звітності
та
консолідованого звіту про управління, крім
випадку, коли будь-яке з афілійованих
підприємств є суб'єктом публічного інтересу.
3. [..] Держави-члени повинні, в наступних
випадках, звільнити [..] будь-яку материнську
компанію (звільнене підприємство), [..] яка в
той же час є дочірнім підприємством, в т. ч.
суб'єкт публічного інтересу,
[..], власна
материнська
компанія
якої
регулюється
законодавством держави-члена [..]
Стаття 12-1. Застосування міжнародних стандартів
1. Для складання фінансової звітності застосовуються
міжнародні стандарти, якщо вони не суперечать цьому Закону
та офіційно оприлюднені на веб-сайті центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування державної
фінансової політики.
2. Публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а
також підприємства, які провадять господарську діяльність за
видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України,
складають фінансову звітність та консолідовану фінансову
звітність
за
міжнародними
стандартами.
3. Підприємства, крім тих, що зазначені в частині другій цієї
статті, самостійно визначають доцільність застосування
міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та
консолідованої
фінансової
звітності.
4. Підприємства інформують у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України, центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, про
складання ними фінансової звітності та консолідованої
фінансової звітності за міжнародними стандартами.

Відповідно до ст. 4 Регламенту (ЄС) №
1606/2002 суб'єкти повинні складати свої
фінансові звіти відповідно до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку, якщо, на
їхню звітну дату, їхні цінні папери допущені до
торгів на регульованому ринку будь-якої
держави-члена [..]

Звільнення від консолідації для малих
груп
підприємств
повинні
бути
встановлені в законодавстві України.
Потенційно це може бути зроблено
шляхом
додавання
наступного
положення до частини 1 Стаття 12
Закону:
"Дане зобов'язання не поширюється на
малі групи за винятком, коли дочірнє
підприємство є суб'єктом публічного
інтересу"
Можна також розглядати і звільнення
для середніх груп.

Bимоги ст. 12-1 Закону відповідають
вимогам
встановлених
в
ст.
4
Регламенту (ЄС) № 1606/2002

5. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність,
складені за міжнародними стандартами, подаються у порядку,
визначеному цим Законом.
Стаття 13.Звітний період
1. Звітним періодом для складання фінансової звітності є
календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально
наростаючим підсумком з початку звітного року в складі
балансу та звіту про фінансові результати. Баланс
підприємства складається за станом на кінець останнього дня
кварталу
(року).

Нічого додати

2. Перший звітний період новоствореного підприємства може
бути менш як 12 місяців, але не більш як 15 місяців.
3. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з
початку звітного року до дати прийняття рішення про його
ліквідацію.
Стаття 14. Подання та оприлюднення фінансової звітності
1. Підприємства зобов'язані подавати квартальну та річну
фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони
належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам
(засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше
не передбачено цим Законом. Органам виконавчої влади та
іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно
до законодавства. Термін подання фінансової звітності
встановлюється Кабінетом Міністрів України, а для банків Національним
банком
України.
У рамках здійснення заходів, передбачених Законом України
"Про
тимчасові
заходи
на
період
проведення
антитерористичної операції", суб’єкти господарювання, які
здійснюють
діяльність
на
території
проведення
антитерористичної операції, на період її проведення
звільняються від відповідальності за недотримання строків,
передбачених для подання фінансової звітності.
2. Фінансова звітність підприємств не становить комерційної
таємниці, крім випадків, передбачених законодавством.
3. Підприємства (крім бюджетних установ) зобов'язані подавати
(надсилати рекомендованим листом) державному реєстратору

Стаття 30
1. Держави-члени забезпечують опублікування
компаніями в розумний строк, що не
перевищує 12 місяців після дати опублікування
балансу, належним чином затверджену річну
фінансову звітність та звіт про управління, а
також висновок офіційного аудитора або
аудиту, зазначеного у статті 34 цієї Директиви,
як
передбачено
законодавством
кожної
держави-члена, відповідно до глави 2
Директиви 2009/101 /ЄC [..].
Однак держава-члена може бути дозволено не
публікувати звіт про управління, коли копію
всього звіту або його частини легко отримати
за запитом за ціною, що не перевищує
адміністративних витрат на неї.
Стаття 31
1. Держави-члени можуть звільнити малі
компанії від обов'язку публікувати свої звіти
про доходи і видатки, а також звітність про

Директива зобов'язує публікувати не
тільки річну фінансову звітність, але і
звіт про управління та аудиторський
висновок для всіх компаній, охоплених
Директивою
(з
обмеженою
відповідальністю учасників).
В
Україні
публікація
звіту
про
управління не вимагається жодним
правовим
актом
і
зобов'язання
публікувати
річну
бухгалтерську
звітність покладається на обмежену
кількість суб'єктів
(ч. 4 стаття 14
Закону). У зв'язку з цим пропонуються
нaступні зміни:
1) зобов'язання публікувати звіт про
управління повинне бути встановлене
для всіх підприємств з обмеженою
відповідальністю.
Винятку
можуть
підлягати лише малі підприємства.
2) зобов'язання публікувати річну
бухгалтерську звітність та аудиторський
висновок має бути встановлено для всіх

за місцезнаходженням реєстраційної справи не пізніше ніж до 1
червня року, що настає за звітним періодом, фінансову
звітність про господарську діяльність у складі балансу і звіту
про річні фінансові результати.

управління.

4. Публічні акціонерні товариства, підприємства - емітенти
іпотечних
облігацій,
іпотечних
сертифікатів,
облігацій
підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а
також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики
та інші фінансові установи зобов'язані не пізніше ніж до 30
квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати
річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову
звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення
на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або
неперіодичних
виданнях.

Державам-членам настійно рекомендується
розвивати
системи
електронного
опублікування, що дозволяють підприємствам
представляти
облікові
дані,
включаючи
обов'язкову фінансову звітність, лише один
раз, при цьому в такій формі, яка надає
множинним користувачам простий доступ і
зручне користування даними.

Re: Електронне подання
Преамбула (39)

Підприємства - суб’єкти електроенергетики, які не зобов’язані
публікувати фінансову звітність відповідно до цієї статті,
забезпечують доступність відповідної фінансової звітності для
ознайомлення
громадськості
за
місцезнаходженням
виконавчого органу такого підприємства.
5. У разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія складає
ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених законами,
публікує
його
протягом
45
днів.
6. Національний орган України з акредитації зобов'язаний не
пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати
річні фінансові звіти шляхом розповсюдження їх у вигляді
окремих видань та/або розміщення на власному веб-сайті в
Інтернеті.
Стаття 15. Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність
Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні здійснюється
відповідними органами в межах їх повноважень, передбачених
законами.

Додаток 1
Диференціація підприємств і груп підприємств відповідно до Директиви 2013/34 / ЄС

великих,
середніх
підприємств
(принаймні тих, які є компаніями з
обмеженою відповідальністю учасників
– АТ, ТзОВ) та суб'єктів публічного
інтересу.
Можуть бути встановлені такі винятки:
2.1 Малі підприємства можуть бути
звільнені від обов'язку публікувати
аудиторський висновок, оскільки аудит
не
є
обов'язковим
для
малих
підприємств;
2.2. Малі підприємства можуть не
публікувати свої звіти прибутків і
збитків.
Директива
встановлює
обов'язок
представляти тільки річну фінансову
звітність.
Рекомендація: Усунути норму, яка
встановлює
обов'язок
подавати
квартальні звіти, з Закону та інших
нормативних правових актів
Електронна публікація фінансових звітів
усіх
підприємств з обмеженою
відповідальністю,
крім
тих,
які
встановлені в ч. 4 ст. 14 Закону,
повинна
бути
передбачена
законодавством України.
Нічого додати

Преамбула до Директиви 2013/34 / ЄС вказує, що річна фінансова звітність переслідує різні цілі, і не просто забезпечує інвесторів інформацією на ринках капіталу,
але й приділяє увагу угодам, укладеним нещодавно, і підвищує корпоративне управління. Законодавство ЄС має забезпечувати необхідний баланс між інтересами
адресатів фінансової звітності та інтересів підприємств завдяки необтяжливим вимогам до звітності.
У світлі вищевказаного, Стаття 3 Директиви визначає різні категорії підприємств і груп підприємств з метою диференціації вимог до їх щорічної чи консолідованої
фінансової звітності.

Категорія

Балансова вартість, євро

Чистий оборот, євро

Середня кількість працівників

Великі

> 20 000 000

> 40 000 000

> 250

Середні

≤ 20 000 000

≤ 40 000 000

≤ 250

Малі

≤ 4 000 000

≤ 8 000 000

≤ 50

Мікро

≤ 350 000

≤ 700 000

≤ 10

Великі

> 20 000 000

> 40 000 000

> 250

Середні

≤ 20 000 000

≤ 40 000 000

≤ 250

Малі

≤ 4 000 000

≤ 8 000 000

≤ 50

Підприємства

Групи підприємств

В Господарському кодексі України передбачені наступні види підприємств:
Категорія
Підприємтсва
Великі
Середні
Малі
Мікро

Чистий оборот, євро

Середня кількість працівників

> 50 000 000
> 10 000 000
≤ 10 000 000
≤ 2 000 000

> 250
> 50
≤ 50
≤ 10

Класифікація підприємств, передбачена в Господарському кодексі повністю відповідає визначенню, яке міститься в Директиві. Тим не менш, для подальшого
узгодження з Директивою потрібно внести наступні зміни:


Українське законодавство визначає категорії груп підприємств з метою створення різних вимог до фінансової звітності



Диференціація для цілей фінансової звітності в даний час проводиться тільки для малих і мікропідприємств. Вимоги до фінансової звітності для всіх інших
підприємств (великих і середніх) і для груп підприємств - не відрізняються. Для того, щоб відповідати вимогам Директиви законодавство про бухгалтерський
облік України повинне передбачати наступне:
o

Можливість складати скорочений П&З для середніх підприємств

o

Додаткові вимоги розкриття інформації для середніх і великих підприємств і суб'єктів публічного інтересу, які зазначені в Статтях 17-18 Директиви
повинні бути включені до Форми фінансової звітності N 5 "Примітки до фінансової звітності" та відповідних національних стандартів бухгалтерського
обліку.

Додаток 2
Порівняльний аналіз балансу відповідно до П(С)БО 25 і скорочена форма балансу передбачена в Директиві 2013/34/ЄС для малих і мікро підприємств
(вертикальне планування)
Національний стандарт бухгалтерського обліку (П(С)БО 25)
Актив Актив
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
- первісна вартість
- знос
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
II. Оборотні активи
Запаси
В тому числі готова продукція
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс
Пасив

Директива 2013/34/ЄС
Актив
C. Основні засоби
I. Нематеріальні активи
IІ. Матеріальні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
III. Фінансові активи
D. Поточні активи
I. Запаси
II. Дебіторська заборгованість

III. Інвестиції
IV. Готівкові кошти в банку та обігу
E. Передплата та нарахований дохід

Капітал, резерви і зобов'язання

I. Власний капітал
Зареєсторований (пайовий) капітал

A. Капітал і резерви
I. Підписний капітал

Додатковий капітал

II. Рахунок емісійного доходу
III. Резерв переоцінки
IV. Резерви
V. Прибуток або збиток, перенесені на наступний період
VI. Прибуток або збиток за фінансовий рік
X
B. Асигнування
C. Кредитори

Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Усього за розділом І
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування і забезпечення
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
Заборгованість за товари, роботи, послуги
Короткострокові зобов'язання за:
розрахунками з бюджетом
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом ІІІ
IV. Зобов'язання пов'язані з необоротними активами, утримуваними для
продажу, та групами вибуття
Баланс

D. Нарахування та доходи майбутніх періодів
x
x

Додаток 3
Порівняльний аналіз рахунків прибутків і збитків відповідно до П(С)БО 25 і скороченої форми рахунків прибутків і збитків, передбаченої Директивою
2013/34 /ЄС для малих і середніх підприємств (за функціями витрат)
Національний стандарт бухгалтерського обліку (П(С)БО 25)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші операційні доходи
Інші доходи
Разом доходи

Директива 2013/34/ЄС
1. Чистий оборот.
2. Собівартість реалізованої продукції (включаючи коригування вартості).
3. Валовий прибуток або збиток.
6. Інші операційні доходи.
Може бути об'єднані в розділі "Валовий прибуток або збиток"
7. Доходи від часток участі, при цьому окремо вказуються доходи, отримані від
дочірніх підприємств.
8. Доходи від інших інвестицій і позик, що є частиною основних засобів, при
цьому окремо вказуються доходи, отримані від дочірніх підприємств.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші операційні витрати
Інші витрати

X
Фінансовий результат до оподаткування
Податок на прибуток
Чистий прибуток (збиток)

9. Інші відсотки до отримання та аналогічні доходи, при цьому окремо
вказуються доходи від дочірніх підприємств.
2. Собівартість реалізованої продукції (можуть бути згруповані у "Валовий
прибуток або збиток")
4. Витрати на реалізацію (включаючи коригування вартості)
5. Адміністративні витрати (включаючи коригування вартості)
11.Відсотки до сплати і подібні витрати, з окремим зазначенням сум, що
підлягають виплаті дочірніи підприємствам
10. Вартісні коригування щодо фінансових активів і фінансових вкладень,
утримуваних в якості поточних активів.
12. Податок на прибуток або збиток
13. Прибуток або збиток після оподаткування
14. Інші податки не показані по пунктах 1 до 13
15. Прибуток або збиток за фінансовий рік

Законодавство України
Закон України «Про аудиторську діяльність»

Відповідне законодавство ЄС
Директива 2006/43/ЄС

Коментарі/доповнення/пропозиції

Стаття 1. Сфера дії Закону
Положення цього Закону діють на території
України
і
поширюються
на
усіх
суб'єктів
господарювання незалежно від форм власності та видів
діяльності.
Дія цього Закону не поширюється на
аудиторську діяльність державних органів, їх підрозділів
та посадових осіб, уповноважених законами України на
здійснення державного фінансового контролю.
Стаття 2. Законодавство про аудиторську
діяльність

Нічого додати

Аудиторська діяльність у сфері фінансового
контролю
регулюється
Господарським
кодексом
України, цим Законом, іншими нормативно-правовими
актами та стандартами аудиту. У випадках, якщо
міжнародним договором, згода на обов'язковість якого
надана Верховною Радою України, встановлено інші
правила, ніж ті, що містить цей Закон, то
застосовуються правила міжнародного договору.
Особливості
проведення
інших
видів
аудиторської діяльності регулюються спеціальним
законодавством.
Стаття 3. Аудиторська діяльність

Нічого додати

Аудиторська діяльність - підприємницька
діяльність, яка включає в себе організаційне і
методичне забезпечення аудиту, практичне виконання
аудиторських перевірок (аудит) та надання інших
аудиторських послуг.
Аудит - перевірка даних бухгалтерського обліку
і
показників
фінансової
звітності
суб'єкта
господарювання з метою висловлення незалежної
думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих
аспектах та відповідність вимогам законів України,
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших
правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання)
згідно із вимогами користувачів.
Суттєвою є інформація, якщо її пропуск або
неправильне
відображення
може
вплинути
на

Стаття 2 Директиви дає наступні визначення:
"обов'язковий аудит", "аудитор".
Стаття 3 визначає, що обов'язковий аудит повинен
проводитися
тільки
передбаченими
законом
аудиторами або аудиторськими фірмами, які
затверджені
державою-членом,
яка
вимагає
обов'язкового аудиту.

Пропозиція формальних поправок:
(і) додати словосполучення «міжнародні
стандарти бухгалтерського обліку" після
слів
"положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку " в частині 2 статті
3;
(іі) додати визначення "обов'язковий
аудит", "аудитор"
(ііі) додати положення про те, що
обов'язковий аудит може проводитися
тільки
передбаченими
законом
аудиторами або аудиторськими фірмами.

економічні рішення користувачів, прийняті на основі
фінансових звітів.
Аудит здійснюється незалежними особами
(аудиторами),
аудиторськими
фірмами,
які
уповноважені суб'єктами господарювання на його
проведення.
Аудит може проводитися з ініціативи суб'єктів
господарювання, а також у випадках, передбачених
законом (обов'язковий аудит).
Аудитори (аудиторські фірми) можуть надавати
інші аудиторські послуги, пов'язані з їх професійною
діяльністю, зокрема, по веденню та відновленню
бухгалтерського обліку, у формі консультацій з питань
бухгалтерського обліку та фінансової звітності,
експертизи і оцінки стану фінансово-господарської
діяльності та інших видів економіко-правового
забезпечення
господарської
діяльності
суб'єктів
господарювання. Аудитори (аудиторські фірми) можуть
проводити перевірку іпотечного покриття відповідно до
Закону України "Про іпотечні облігації".
Перелік послуг, які можуть надавати аудитори
(аудиторські фірми), визначається Аудиторською
палатою України відповідно до стандартів аудиту.
Стаття 4. Аудитор
Аудитором може бути фізична особа, яка має
сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність
на заняття аудиторською діяльністю на території
України.
Аудитор має право займатися аудиторською
діяльністю як фізична особа - підприємець або у складі
аудиторської фірми з дотриманням вимог цього Закону
та інших нормативно-правових актів.
Аудитор має право займатися аудиторською
діяльністю як фізична особа - підприємець лише після
включення його до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів.
Аудиторам
забороняється
безпосередньо
займатися іншими видами підприємницької діяльності,
що не виключає їх права отримувати дивіденди від
акцій та доходи від інших корпоративних прав.
Аудитором не може бути особа, яка має не
погашену або не зняту судимість за вчинення злочину
або на яку протягом останнього року накладалося
адміністративне стягнення за вчинення корупційного

Стаття 3
3. Без обмежень положень статті 11, компетентні
органи держав-членів можуть затвердити як
аудиторів тільки фізичних осіб, які відповідають
принаймні умовам, викладені в статтях 4 і 6-10,
зокрема:
(і) добра репутація;
(іі) вимоги до освіти (фізична особа може бути
допущена до проведення обов'язкового аудиту
лише після досягнення рівня освіти, передбаченого
для вступу в університети, або еквівалентного йому
рівня, проходження курсу теоретичного навчання,
проходження практичного навчання та складання
іспиту на професійну компетентність на рівні
випускних
іспитів
університетів
або
на
еквівалентному йому рівні). Практичне навчання
повинно тривати не менше трьох років і
щонайменше дві третини такого навчання повинна
проводитися із аудитором або аудиторською
фірмою.

Вимоги до фізичних осіб, які можуть бути
допущені для проведення обов'язкового
аудиту, повинні бути відображені в Законі.
У будь-якому випадку вони повинні бути не
меншими тих, що встановлені в статтях 3,
4 і 10 Директиви.

правопорушення.
Аудитору забороняється використовувати свої
повноваження з метою одержання неправомірної
вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої
вигоди для себе чи інших осіб.
Стаття 5. Аудиторська фірма
Аудиторська фірма - юридична особа, створена
відповідно до законодавства, яка здійснює виключно
аудиторську діяльність.
Право на здійснення аудиторської діяльності
мають аудиторські фірми, включені до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів.
Загальний розмір частки засновників (учасників)
аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статутному
капіталі не може перевищувати 30 відсотків.
Керівником аудиторської фірми може бути
тільки аудитор.

Стаття 3
4. Компетентні органи держав-членів можуть
допускати як аудиторські фірми лише тих суб'єктів,
котрі задовольняють таким умовам:
a) фізичні особи, що проводять обов'язкові
аудиторські перевірки від імені аудиторської фірми,
повинні задовольняти принаймні умовам статей 4
та 6-12, і мусять бути допущені як аудитори у
відповідній державі-члені;
b) більшість прав голосу в суб'єкті має належати
аудиторським фірмам, які допущені у будь-якій
державі-члені, або фізичним особам, котрі
відповідають принаймні умовам статей 4 та 6 - 12.
Держави-члени можуть вимагати, щоб такі фізичні
особи були допущені в іншій державі-члені. Для
обов'язкового аудиту кооперативів та подібних
суб'єктів, про які йдеться в статті 45 Директиви
86/635/ЄЕС ( 994_270 ), держави-члени можуть
встановлювати інші особливі положення щодо прав
голосу;
c) більшість - не більше 75 % - членів
адміністративного або керівного органу суб'єкта має
припадати на аудиторські фірми, допущені в будьякій державі-члені, або на фізичних осіб, що
відповідають принаймні умовам, установленим
статтями 4 та 6 - 12. Держави-члени можуть
вимагати, щоб такі фізичні особи були допущені в
іншій державі-члені. Якщо до складу такого органу
входить не більше двох членів, то один із таких
членів має відповідати принаймні умовам,
установленим цим підпунктом;
d) фірма має відповідати умові, встановленій
статтею 4 (добра репутація). Держави-члени
можуть установлювати додаткові умови лише за
підпунктом (c). Такі умови мають бути сумірними з
поставленими цілями й не повинні виходити за межі
того, що є суворо необхідним.

Вимоги до аудиторських фірм, які можуть
здійснювати обов'язковий аудит повинні
бути розроблені на національному рівні і
відображатися в Законі

Стаття 6. Стандарти аудиту
При
здійсненні
аудиторської
діяльності
аудитори та аудиторські фірми застосовують відповідні
стандарти аудиту.
Стандарти аудиту приймаються на основі
стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації
бухгалтерів з дотриманням вимог цього Закону, Закону
України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню
тероризму
та
фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення" ( 1702-18 )
та інших нормативно-правових актів.
Затвердження стандартів аудиту є виключним
правом Аудиторської палати України. У випадках,
передбачених законом, стандарти аудиту погоджуються
з іншими суб'єктами.
Стандарти аудиту є обов'язковими для
дотримання аудиторами, аудиторськими фірмами та
суб'єктами господарювання.

Пункт 11 статті 2
Директива вводить поняття "міжнародні стандарти
аудиту" - це Міжнародні стандарти аудиту (ISA) й
відповідні Положення та Стандарти настільки,
наскільки вони доречні для обов'язкового аудиту.

Пропозиція про внесення формальної
поправки: статтю 6 викласти наступним
чином:
Аудитори і аудиторські фірми повинні
застосовувати
відповідні
міжнародні
стандарти
аудиту
при
здійсненні
аудиторської діяльності.
Міжнародні стандарти аудиту, видані
Міжнародною федерацією бухгалтерів - це
професійні стандарти, що визначають
правила надання аудиторських послуг,
питання, пов'язані з етикою і забезпечення
якості останніх.
Міжнародні
стандарти
аудиту
є
обов'язковими
для
аудиторів
та
аудиторських фірм, якщо вони є [механізм
прийняття міжнародних стандартів аудиту
повинні бути розроблені на національному
рівні].
Крім вищезазначеного, слід здійснити
заміну
словосполучення
«Стандарти
аудиту»
на
«Міжнародні
стандарти
аудиту» у всьому тексті Закону.

Стаття 7. Аудиторський висновок та інші офіційні
документи
Аудиторський висновок - документ, що
складений відповідно до стандартів аудиту та
передбачає надання впевненості користувачам щодо
відповідності фінансової звітності або іншої інформації
концептуальним основам, які використовувалися при її
складанні. Концептуальними основами можуть бути
закони та інші нормативно-правові акти України,
положення
(стандарти)
бухгалтерського
обліку,
внутрішні
вимоги
та
положення
суб'єктів
господарювання, інші джерела.
Аудиторські послуги у вигляді консультацій
можуть надаватись усно або письмово з оформленням
довідки та інших офіційних документів. Аудиторські
послуги у вигляді експертиз оформляються експертним
висновком або актом.
Результати надання інших аудиторських послуг

Пункт 9 статті 2
Директива керується поняттям «аудиторський звіт»
замість «аудиторський висновок»
Директива визначає, що аудиторський звіт - це звіт,
передбачений статтею 51a Директиви 78/660/ЄС та
статтею 37 Директиви 83/349/ЄЕС, складений
аудитором або аудиторською фірмою. Вимоги до
аудиторського звіту встановлюються в ст. 35
Директиви 2013/34/EU
Стаття 28 (Article 28 (із змінами, внесеними
статтею 35 Директиви 2013/34 / ЄС)
Якщо аудиторська фірма проводить обов'язковий
аудит, то аудиторський звіт підписується принаймні
аудитором
(аудиторами),
що
виконують

Пропозиція про внесення формальної
поправки:
Замінити слово "висновок" на слово "звіт" у
всьому тексті Закону.
Крім того, стаття повинна бути доповнена
вимогою щодо підписання аудиторського
звіту:
У випадку, якщо аудиторська фірма
здійснює
обов'язковий
аудит,
аудиторський
висновок
має
бути
підписаний як мінімум аудитором(-ами),
що здійснює обов'язковий аудиту від імені
аудиторської фірми.

оформляються відповідно до стандартів аудиту.
Аудиторський висновок аудитора іноземної
держави при офіційному його поданні установі,
організації або суб'єкту господарювання України
підлягає підтвердженню аудитором України, якщо інше
не встановлено міжнародним договором України.
Стаття 8. Обов'язкове проведення аудиту

обов'язковий аудит від імені аудиторської фірми.

Проведення аудиту є обов'язковим для:
1) підтвердження достовірності та повноти
річної фінансової звітності та консолідованої фінансової
звітності відкритих акціонерних товариств, підприємств емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних
паперів, фінансових установ та інших суб'єктів
господарювання,
звітність
яких
відповідно
до
законодавства
України
підлягає
офіційному
оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що
повністю утримуються за рахунок державного бюджету;
2) перевірки фінансового стану засновників
банків, підприємств з іноземними інвестиціями,
відкритих акціонерних товариств (крім фізичних осіб),
страхових і холдингових компаній, інститутів спільного
інвестування, довірчих товариств та інших фінансових
посередників;
3) емітентів цінних паперів та похідних
(деривативів), а також при отриманні ліцензії на
здійснення професійної діяльності на ринку цінних
паперів.
Проведення аудиту є обов'язковим також в
інших випадках, передбачених законами України.

Стаття 2
13. Директива вводить визначення поняття
"суб'єкти
суспільного
інтересу",
під
якими
розуміються
суб'єкти,
що
регулюються
законодавством держави-члена й чиї передавальні
цінні папери допущені до обігу на регульованому
ринку
будь-якої
держави-члена
згідно
з
визначенням підпункту 14 статті 4(1) Директиви
2004/39/ЄС ( 994_586 ), кредитні установи,
визначені в підпункті 1 статті 1 Директиви
2000/12/ЄС Європейського Парламенту та Ради від
20 березня 2000 року про початок і здійснення
діяльності кредитних установ ( 994_277 ) (1) та
суб'єктів страхової діяльності згідно з визначенням
статті 2(1) Директиви 91/674/ЄЕС ( 994_190 ).
Держави-члени можуть також визначити інших
суб'єктів
як
суб'єктів
суспільного
інтересу,
наприклад, суб'єктів, що мають суттєве суспільне
значення через природу їхньої діяльності, їхній
розмір або чисельність їхнього персоналу.
Пункт 23 Преамбули 23
Оскільки
суб'єкти
суспільного
інтересу
є
помітнішими та економічно важливішими, то до них
мають застосовуватися суворіші вимоги, якщо
йдеться про обов'язковий аудит їхньої річної або
консолідованої звітності.
Стаття 34 Директиви 2013/34/ЄС
Держави-члени
повинні
забезпечити,
щоб
фінансова звітність державно-значущих структур,
середніх і великих підприємств, перевірялися за
допомогою одного або декількох аудиторів або
аудиторських фірм, затверджених державами-

Пропозиція про внесення формальної
поправки:
1. Доповнити цю статтю визначенням
«суб'єкти
суспільного
інтересу»
та
положенням про обов'язкову аудиторську
перевірку для таких осіб (шляхом
доповнення статті 8 Закону частиною 4).
Поправка повинна врахувати те,
що
вимоги до аудиторів, які здійснюють
обов'язковий аудит суб'єктів суспільного
інтересу, повинні бути суворішими, ніж до
іншого обов'язкового аудиту.
2. Додати пункт 4) про те, що аудит є
обов'язковим для середніх і великих
підприємств, як це визначено статтею 55
Господарського кодексу України (будь
ласка, зверніться до Додатку 1 до
порівняльної
таблиці
щодо
бухгалтерського законодавства, яка описує
категорії
підприємств
відповідно
до
Директиви 2013/34 / ЄС та Господарського
кодексу України)

членами для проведення обов'язкового аудиту на
підставі Директиви 2006/43 / EC.
Стаття 9. Обов'язки суб'єктів господарювання при
проведенні аудиту
Органи управління суб'єкта господарювання
зобов'язані створити аудитору (аудиторській фірмі)
належні умови для якісного виконання аудиту.
Органи управління суб'єкта господарювання
несуть відповідальність за повноту і достовірність
документів та іншої інформації, які надаються аудитору
(аудиторській фірмі) для проведення аудиту чи надання
інших аудиторських послуг.
Фінансова звітність суб'єкта господарювання,
яка відповідно до закону підлягає обов'язковій
аудиторській перевірці, повинна бути перевірена
аудитором і оприлюднена відповідно до вимог законів
України.
Стаття 10. Сертифікація аудиторів
Сертифікація
(визначення
кваліфікаційної
придатності на зайняття аудиторською діяльністю)
аудиторів здійснюється Аудиторською палатою України.
Порядок
сертифікації
аудиторів,
які
здійснюватимуть
аудит
банків,
затверджується
Аудиторською палатою України за погодженням з
Національним банком України.
Право на отримання сертифіката мають фізичні
особи, які мають вищу економічну або юридичну освіту,
документ про здобуття якої визнається в Україні,
необхідні знання з питань аудиту, фінансів, економіки та
господарського права, досвід роботи не менше трьох
років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста,
фінансиста,
економіста,
асистента
(помічника)
аудитора.
Наявність необхідного обсягу знань для
отримання
сертифіката
визначається
шляхом
проведення письмового кваліфікаційного іспиту за
програмою, затвердженою Аудиторською палатою
України.
Термін
чинності
сертифіката
не
може
перевищувати п'яти років.
Продовження терміну чинності сертифіката
здійснюється через п'ять років за підсумками
контрольного тестування за фахом у порядку,
встановленому Аудиторською палатою України.

Нічого додати

Стаття 13
Держави-члени забезпечують висунення вимог до
аудиторів щодо участі у відповідних програмах
безперервної
освіти
з
метою
збереження
теоретичних знань, професійних навичок та
цінностей на достатньо високому рівні, причому в
разі невиконання вимог щодо безперервної освіти
застосовуються відповідні санкції, передбачені
статтею 30.

Пропозиція про внесення формальної
поправки:
Викласти частини 5, 6, 7 статті 10 в такій
редакції:
"Аудитори зобов'язані брати участь у
відповідних
програмах
безперервної
освіти, що організовуються [компетентним
органом] для того, щоб зберегти свої
теоретичні знання, професійні навички та
цінності, на достатньо високому рівні.
У разі невиконання вимог безперервної
освіти Сертифікат підлягає скасуванню.

За проведення сертифікації справляється плата
в розмірі, встановленому Аудиторською палатою
України, виходячи з кошторису витрат на утримання
Аудиторської палати України.
Стаття 11. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів
Реєстр аудиторських фірм та аудиторів - база
даних, що містить інформацію про аудиторські фірми та
аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю
індивідуально як фізичні особи - підприємці (далі Реєстр).
Порядок ведення Реєстру визначається та
забезпечується Аудиторською палатою України.
Реєстр не рідше одного разу на рік публікується
у фаховому виданні Аудиторської палати України.
Аудиторські
фірми
та
аудитори,
які
зареєстровані як фізичні особи - підприємці, мають
право на здійснення аудиторської діяльності лише після
включення їх до Реєстру.
Включеним до Реєстру аудиторським фірмам та
аудиторам, зазначеним у частині четвертій цієї статті,
видається свідоцтво відповідного зразка.
За включення до Реєстру справляється плата в
розмірі, встановленому Аудиторською палатою України.

Стаття 15
Директива встановлює наступні правила щодо
публічного реєстру (зокрема, стаття 15)
(1) кожен аудитор та аудиторська фірма
ідентифікується в державному реєстрі
шляхом
присвоєння
індивідуального
номера.
(2) реєстраційна інформація зберігається в
реєстрі в електронній формі й має бути
доступна широкому загалові по електронних
каналах.
Стаття 17
До державного реєстру включається принаймні така
інформація щодо аудиторських фірм:
a) назва, адреса та реєстраційний номер;
b) правова форма;
c) контактні дані, основна контактна особа та, за
потреби, адреса сайту;
d) адреси всіх офісів у державі-члені;
e) повні імена й реєстраційні номери всіх аудиторів,
які працюють на аудиторську фірму або з якими
вона пов'язана як з партнерами або в інший спосіб;
f) повні імена та юридичні адреси всіх власників та
акціонерів;
g) повні імена та юридичні адреси всіх членів
адміністративного або керівного органу;
h) за потреби, членство в мережі та перелік назв і
адрес фірм-членів мережі та філій, або зазначення
місця, де таку інформацію оприлюднено;
i) усі інші реєстрації як аудиторської фірми в
компетентних органах інших держав-членів та як
суб'єкта аудиторської діяльності в третіх країнах із
зазначенням назви (назв) органів (органу)
реєстрації та, за наявності, реєстраційного номера
(реєстраційних номерів).

Пропозиція про внесення формальної
поправки:
Доповнити статтею 11-1 із зазначенням
інформації, яка повинна бути відображена
в державному реєстрі щодо аудиторських
фірм (зміст статті 17 пункт 1);
Замінити "реєстр" на "державний реєстр";
Обов’язок
присвоєння
аудиторам
індивідуальних номерів і можливість
електронного доступу широкому загалу
повинна гарантуватися на національному
рівні.

Стаття 12. Повноваження Аудиторської палати
України
Повноваження Аудиторської палати України
визначаються цим Законом та Статутом Аудиторської
палати України.
Статут
Аудиторської
палати
України
приймається двома третинами голосів від загальної
кількості членів Аудиторської палати України.
Аудиторська палата України:
1) здійснює сертифікацію осіб, які мають намір
займатися аудиторською діяльністю;
2) затверджує стандарти аудиту;
3) затверджує програми підготовки аудиторів та
за погодженням з Національним банком України
програми підготовки аудиторів, які здійснюватимуть
аудит банків;
4) веде Реєстр;
5)
здійснює
контроль
за
дотриманням
аудиторськими фірмами та аудиторами вимог цього
Закону, стандартів аудиту, норм професійної етики
аудиторів;
6)
здійснює
заходи
із
забезпечення
незалежності
аудиторів
при
проведенні
ними
аудиторських перевірок та організації контролю за
якістю аудиторських послуг;
7) регулює взаємовідносини між аудиторами
(аудиторськими фірмами) в процесі здійснення
аудиторської діяльності та у разі необхідності
застосовує до них стягнення;
8) здійснює інші повноваження, передбачені
цим Законом та Статутом Аудиторської палати України.
Щорічно Аудиторська палата України отримує
від аудиторських фірм та аудиторів звіти про виконані
ними роботи, здійснює їх аналіз та подає до Кабінету
Міністрів України узагальнену інформацію про стан
аудиторської діяльності в Україні.

Стаття 3
Кожна держава-член призначає компетентні органи,
відповідальні за допуск аудиторів та аудиторських
фірм.
Стаття 29
1. Кожна держава-член стежить за тим, щоб до всіх
аудиторів та аудиторських фірм застосовувалася
система забезпечення якості, що відповідає
принаймні таким критеріям:
a) система забезпечення якості організовується так,
щоб забезпечити її незалежність від аудиторів і
аудиторських
фірм,
що
контролюються,
з
урахуванням суспільного нагляду, передбаченого у
главі VIII [..]
Стаття 30
1.Держави-члени
забезпечують
наявність
ефективних систем розслідувань та санкцій для
виявлення, виправлення випадків неадекватного
виконання обов'язкового аудиту й запобігання їм.
[..]
Стаття 32
1.
Держави-члени
організовують
ефективну
систему суспільного нагляду над аудиторами та
аудиторськими фірмами на основі принципів,
викладених у частинах 2 - 7 цієї статті.

Наступне повинно здійснюватися на
національному рівні (або за рахунок
розширення
компетенції
діючого
регулятора - Аудиторської палати України
або шляхом створення окремого органу):
- Розширення прав і можливостей
компетентного органу для затвердження
аудиторів та аудиторських фірм і для
забезпечення того, що вони є предметом
системи контролю якості. У такому випадку
необхідно
гарантувати
незалежність
системи контролю якості від аудиторів та
аудиторських фірм;
- Розвиток системи слідства і штрафів для
виявлення, виправлення та попередження
неадекватного виконання обов'язкових
аудиторських перевірок.
Окремою є потреба в розробці системи
громадського контролю над аудиторами та
аудиторськими
фірмами.
Система
громадського контролю повинна мати
кінцеву відповідальність при контролі за
такою діяльністю:
(і) затвердження та реєстрація офіційних
аудиторів та аудиторських фірм;
(іі) прийняття стандартів професійної
етики, внутрішнього контролю якості
аудиторських
фірм
та
аудиторської
діяльності; і
(ііі)
безперервна
освіта,
система
забезпечення якості, а також слідчі та
дисциплінарні системи
Здійснюючи роль керівника над процесами
сертифікації, стандартизації, контролю
якості і т.д., орган державного нагляду
повинен бути незалежним від осіб, яким
безпосередньо довірено здійснення цих
процесів (нині Палата аудиторів України).
Крім того, система громадського контролю
повинна управлятися не практикуючими
особами, які добре обізнані в сферах, що

мають відношення до обов'язкового
аудиту. Держава повинна гарантувати
створення відповідного органу державного
нагляду на національному рівні.
Стаття 13. Створення Аудиторської палати України
Аудиторська палата України функціонує як
незалежний орган.
Аудиторська палата України є юридичною
особою, веде відповідний облік та звітність.
Аудиторська палата України є неприбутковою
організацією.
Аудиторська
палата
України
набуває
повноважень юридичної особи з дня її реєстрації у
центральному органі виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державної реєстрації
(легалізації) об’єднань громадян, інших громадських
формувань на підставі заяви та Статуту, затвердженого
в порядку, передбаченому цим Законом.
Аудиторська палата України формується на
паритетних засадах шляхом делегування до її складу
аудиторів та представників державних органів.
Загальна кількість членів Аудиторської палати
України становить двадцять осіб.
Від державних органів делегують по одному
представнику центральні органи виконавчої влади, що
забезпечують формування та реалізують державну
фінансову політику, державну політику економічного
розвитку, Міністерство юстиції України, центральні
органи виконавчої влади, що реалізують державну
політику у сфері державної реєстрації (легалізації)
об’єднань громадян, інших громадських формувань,
державну податкову політику, державну політику у
сфері статистики, державну політику у сфері
державного фінансового контролю, Національний банк
України, Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку, національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, та Рахункова палата.
До складу Аудиторської палати України від
аудиторів делегуються в кількості десяти осіб
висококваліфіковані аудитори з безперервним стажем
аудиторської діяльності не менше п'яти років,
представники фахових навчальних закладів та наукових
організацій.
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Право аудиторів обирати представників до
складу Аудиторської палати України і бути обраними
реалізується через рішення, які приймаються на з'їзді
аудиторів України.
Порядок
делегування
представників
до
Аудиторської палати України визначається відповідно
з'їздом аудиторів України, колегією державних органів
або іншим вищим керівним органом.
Стаття 14. Діяльність Аудиторської палати України
Рішення
Аудиторської
палати
України
приймаються на її засіданнях простою більшістю
голосів за наявності більш як половини її членів за
винятком випадків, передбачених цим Законом та
Статутом.
Аудиторська
палата
України
здійснює
регуляторну діяльність з урахуванням вимог Закону
України "Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності" .
Аудиторська палата України може створювати
на
території
України
регіональні
відділення,
повноваження
яких
визначаються
Аудиторською
палатою України.
Термін повноважень члена Аудиторської палати
України становить п'ять років. Одна і та ж особа не
може бути делегована до Аудиторської палати України
більше двох термінів підряд.
Призначення нових членів Аудиторської палати
України замість вибулих здійснюється у встановленому
цим Законом порядку.
Члени Аудиторської палати України, за
винятком Голови Аудиторської палати України,
виконують свої обов'язки на громадських засадах.
Джерелами
фінансування
діяльності
Аудиторської палати України можуть бути:
плата за проведення сертифікації фізичних осіб
на право зайняття аудиторською діяльністю;
плата за включення до Реєстру;
добровільні
внески,
що
надходять
від
професійних організацій аудиторів України;
інші джерела, не заборонені законодавством.
Для виконання своїх функцій Аудиторська
палата України може створювати комісії із числа її
членів. До роботи в комісіях можуть залучатись
експерти, які не є членами Аудиторської палати
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України.
Ведення поточних справ в Аудиторській палаті
України здійснює Секретаріат, який очолює завідуючий.
Завідуючий
Секретаріатом
несе
персональну
відповідальність за ефективне використання майна та
коштів Аудиторської палати України і створення
належних умов для виконання функціональних
обов'язків її членами.
Стаття 15. Голова Аудиторської палати України
Голова Аудиторської палати України виконує
свої повноваження на професійній основі.
Голова
Аудиторської
палати
України
обирається з числа її членів на термін здійснення своїх
повноважень члена Аудиторської палати України
більшістю голосів від загальної кількості членів
Аудиторської палати України.
Голова Аудиторської палати України може бути
достроково звільнений з посади за рішенням
Аудиторської палати України та в інших випадках,
передбачених законодавством України.
Повноваження Голови Аудиторської палати
України визначаються Статутом Аудиторської палати
України.
Голова
Аудиторської
палати
України
забезпечує формування нового складу Аудиторської
палати України.
Стаття 16. Загальні умови проведення аудиту та
надання інших аудиторських послуг
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Проведення
аудиту
та
надання
інших
аудиторських
послуг
здійснюється
аудиторами,
аудиторськими фірмами, які набули права на
здійснення аудиторської діяльності відповідно до цього
Закону.
Загальні умови проведення аудиту та інших
аудиторських
послуг
визначаються
стандартами
аудиту, затвердженими Аудиторською палатою України.
Стаття 17. Підстави для проведення аудиту та
надання інших аудиторських послуг
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Аудит проводиться на підставі договору між
аудитором (аудиторською фірмою) та замовником.
Інші аудиторські послуги можуть надаватися на
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підставі договору, письмового або усного звернення
замовника до аудитора (аудиторської фірми).
Замовник має право вільного вибору аудитора
(аудиторської фірми) з дотриманням вимог цього
Закону.
У договорі на проведення аудиту та надання
інших аудиторських послуг передбачаються предмет і
термін перевірки, обсяг аудиторських послуг, розмір і
умови оплати, відповідальність сторін.
Стандартами аудиту можуть бути передбачені й
інші істотні умови договору на проведення аудиту та
надання інших аудиторських послуг.
Недійсними є будь-які положення договору,
спрямовані на повне звільнення аудитора (аудиторської
фірми)
від
встановленої
законом
майнової
відповідальності за недостовірність аудиторського
висновку чи іншого документа, в якому відображені
результати аудиторської перевірки.
Документи, передані замовником аудитору
(аудиторській фірмі) для проведення аудиту, не
підлягають розголошенню чи вилученню без згоди
замовника.
Стаття 18. Права аудиторів і аудиторських фірм
Аудитори України мають право об'єднуватися в
громадські організації за професійними ознаками,
дотримуючись вимог цього Закону та інших законів.
Професійні організації аудиторів України
сприяють підвищенню професійного рівня аудиторів,
захищають соціальні та професійні права аудиторів,
вносять пропозиції щодо подальшого вдосконалення
аудиторської діяльності, виконують інші повноваження,
передбачені їх статутами та положеннями.
Аудитори і аудиторські фірми під час здійснення
аудиторської діяльності мають право:
1) самостійно визначати форми і методи
проведення аудиту та надання інших аудиторських
послуг на підставі чинного законодавства, стандартів
аудиту та умов договору із замовником;
2) отримувати необхідні документи, які мають
відношення до предмета перевірки і знаходяться як у
замовника, так і у третіх осіб.
Треті особи, які мають у своєму розпорядженні
документи стосовно предмета перевірки, зобов'язані
надати їх на вимогу аудитора (аудиторської фірми).
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Зазначена вимога повинна бути офіційно засвідчена
замовником;
3) отримувати необхідні пояснення в письмовій
чи усній формі від керівництва та працівників
замовника;
4) перевіряти наявність майна, грошей,
цінностей,
вимагати
від
керівництва
суб'єкта
господарювання проведення контрольних оглядів,
замірів виконаних робіт, визначення якості продукції,
щодо яких здійснюється перевірка документів;
5) залучати на договірних засадах до участі в
перевірці фахівців різного профілю.
Стаття 19. Обов'язки аудиторів і аудиторських фірм
Аудитори і аудиторські фірми зобов'язані:
1) в аудиторській діяльності дотримуватися
вимог цього Закону, Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ) та інших
нормативно-правових
актів,
стандартів
аудиту,
принципів незалежності аудитора та відповідних рішень
Аудиторської палати України;
2) належним чином проводити аудит та
надавати інші аудиторські послуги;
3) повідомляти власників, уповноважених ними
осіб, замовників про виявлені під час проведення
аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності;
4) зберігати в таємниці інформацію, отриману
при проведенні аудиту та виконанні інших аудиторських
послуг, не розголошувати відомості, що становлять
предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у
своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
5) відповідати перед замовником за порушення
умов договору відповідно до договору та закону;
6) обмежувати свою діяльність наданням
аудиторських послуг та іншими видами робіт, які мають
безпосереднє відношення до надання аудиторських
послуг, у формі консультацій, перевірок або експертиз;
7) своєчасно подавати до Аудиторської палати
України звіт про свою аудиторську діяльність;
8) подавати в установленому порядку та у
випадках, передбачених Законом України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї

Пропозиція про внесення формальної
поправки:
Замінити словосполучення "стандарти
аудиту" на "міжнародні стандарти аудиту"

масового знищення", інформацію центральному органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового
знищення,
та
центральному
органу
виконавчої влади з формування та забезпечення
реалізації державної політики у сфері запобігання і
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Подання аудитором (аудиторською фірмою) в
установленому порядку інформації центральному
органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню
тероризму
та
фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення, та
центральному органу виконавчої влади з формування
та забезпечення реалізації державної політики у сфері
запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму, не є порушенням комерційної таємниці.
Стаття 20. Спеціальні вимоги
Забороняється проведення аудиту:
1) аудитором, який має прямі родинні стосунки з
членами органів управління суб'єкта господарювання,
що перевіряється;
2) аудитором, який має особисті майнові
інтереси в суб'єкта господарювання, що перевіряється;
3) аудитором - членом органів управління,
засновником або власником суб'єкта господарювання,
що перевіряється;
4)
аудитором
працівником
суб'єкта
господарювання, що перевіряється;
5) аудитором - працівником, співвласником
дочірнього підприємства, філії чи представництва
суб'єкта господарювання, що перевіряється;
6) якщо розмір винагороди за надання
аудиторських послуг не враховує необхідного для
якісного виконання таких послуг часу, належних
навичок, знань, професійної кваліфікації та ступінь
відповідальності аудитора;
7) аудитором в інших випадках, за яких не
забезпечуються вимоги щодо його незалежності.

Нічого додати

Членам
адміністративних,
керівних
та
контролюючих органів аудиторських фірм, які не є
аудиторами, а також засновникам, власникам,
учасникам
аудиторських
фірм
забороняється
втручатися в практичне виконання аудиту в спосіб, що
порушує незалежність аудиторів, які здійснюють аудит.
Примітка. Прямими родинними стосунками є
родинні стосунки з близькими особами, зазначеними в
Законі України "Про засади запобігання і протидії
корупції"
Стаття 21. Цивільно-правова відповідальність
аудиторів та аудиторських фірм
За неналежне виконання своїх зобов'язань аудитор
(аудиторська фірма) несе майнову та іншу цивільноправову відповідальність відповідно до договору та
закону.
Розмір
майнової
відповідальності
аудиторів
(аудиторських фірм) не може перевищувати фактично
завданих
замовнику
збитків
з
їх
вини.
Усі спори стосовно невиконання умов договору, а також
спори
майнового
характеру
між
аудитором
(аудиторською фірмою) та замовником вирішуються у
встановленому законом порядку.

Стаття 30
1.
Держави-члени
забезпечують
наявність
ефективних систем розслідувань та санкцій для
виявлення, виправлення випадків неадекватного
виконання обов'язкового аудиту й запобігання їм.
2. Без обмеження для режимів цивільної
відповідальності держав-членів держави-члени
передбачають результативні,
пропорційні
та
переконливі санкції для аудиторів і аудиторських
фірм на випадок невиконання обов'язкового аудиту
згідно
з
положеннями,
ухваленими
на
впровадження цієї Директиви.
3.
Держави-члени
передбачають
належне
оприлюднення інформації про вжиття заходів щодо
аудиторів і аудиторських фірм та вжиття санкцій до
них. Санкції мають передбачати можливість
скасування допуску.

Розробити і впровадити на національному
рівні прозору систему розслідування і
санкцій, зокрема, забезпечити гласність
розслідувань і санкцій.

Стаття 31
До 1 січня 2007 року Комісія має подати доповідь
про вплив чинних національних положень щодо
відповідальності за виконання обов'язкових аудитів
на європейські ринки капіталу та умови страхування
відповідальності аудиторів та аудиторських фірм із
проведенням об'єктивного аналізу обмежень
фінансової відповідальності. За можливості. Комісія
має провести публічні консультації. У світлі
зазначеної доповіді Комісія надасть рекомендації

На національний розсуд:
Застосовувати вимогу про
страхування суб’єктів, які
обов'язковий аудит.

Стаття 22. Інші види відповідальності аудиторів та
аудиторських фірм
За
неналежне
виконання
професійних
обов'язків до аудитора (аудиторської фірми) можуть
бути застосовані Аудиторською палатою України
стягнення у вигляді попередження, зупинення чинності
сертифіката на строк до одного року або анулювання
сертифіката, виключення з Реєстру.
Порядок
застосування
до
аудиторів
(аудиторських
фірм)
стягнень
визначається
Аудиторською палатою України.
Рішення Аудиторської палати України щодо

обов'язкове
здійснюють

застосування до аудиторів (аудиторських фірм)
стягнень можуть бути оскаржені до суду.
До аудиторів можуть бути застосовані інші види
відповідальності відповідно до закону.
Аудитор та аудиторська фірма не несуть
дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та
кримінальної
відповідальності
за
подання
центральному органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення, інформації
про фінансову операцію, навіть якщо такими діями
завдано шкоди юридичним або фізичним особам, та за
інші дії, якщо вони діяли в межах виконання Закону
України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню
тероризму
та
фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення"

державам-членам, якщо вважатиме це за доцільне.

ДОДАТОК ХХХІV
ДО ГЛАВИ 13 «ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАСНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ
КОМПАНІЙ, КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА
АУДИТ»
РОЗДІЛУ V «ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО»

Україна зобов’язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у
наступні встановлені терміни:
Перша Директива Ради № 68/151/ЄЕС від 09.03.1968 року із змінами і доповненнями,
внесеними Директивою № 2003/58, про координацію захисних заходів, які задля захисту
інтересів членів та інших сторін вимагаються державами-членами від компаній з рамках
трактування пункту 2 статті 58 Договору про заснування ЄС, з метою забезпечення
еквівалентності таких захисних заходів на території всього Співтовариства.
Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати
набрання чинності цією Угодою.
Друга Директива Ради № 77/91/ЄЕС від 13.12.1976 року, із змінами та доповненнями,
внесеними директивами № 92/101/ЄЕС та № 2006/68/ЄС, про координацію захисних
заходів, які задля захисту інтересів членів та інших сторін вимагаються державамичленами від компаній з рамках трактування пункту 2 статті 58 Договору про заснування
ЄС, щодо формування відкритих акціонерних товариств з обмеженою відповідальністю
та щодо управління та змін (перерозподілу) їхнього капіталу, з метою забезпечення
еквівалентності цих захисних заходів.
Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати
набрання чинності цією Угодою.
Третя Директива Ради № 78/855/ЄЕС від 09.10.1978 року, що базується на статті 54(3)(g)
Договору про заснування ЄС щодо злиття відкритих акціонерних товариств з
обмеженою відповідальністю, із змінами та доповненнями, внесеними Директивою
№ 2007/63/ЄС.
Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати
набрання чинності цією Угодою.
Шоста Директива Ради № 82/891/ЄЕС від 17.12.1982 року, що базується на
статті 54(3)(g) Договору про заснування ЄС щодо поділу відкритих акціонерних
товариств з обмеженою відповідальністю, із змінами та доповненнями, внесеними
Директивою № 2007/63/ЄС.
Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати
набрання чинності цією Угодою.
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Одинадцята Директива Ради № 89/666/ЄЕС від 21.12.1989 року про розкриття вимог
стосовно відкритих в державі-члені філій стосовно окремих типів компаній, які
керуються законодавством іншої держави.
Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати
набрання чинності цією Угодою.
Дванадцята законодавча Директива Ради № 89/667/ЄЕС від 21.12.1989 стосовно
одноосібних приватних компаній з обмеженою відповідальністю.
Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати
набрання чинності цією Угодою.
Директива № 2004/25/ЄС Європейського парламенту та Ради від 21.04.2004 про заявки
та пропозиції ціни поглинання.
Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати
набрання чинності цією Угодою.
Директива № 2004/109/ЄС Європейського парламенту та Ради від 15.12.2004 року про
гармонізацію вимог щодо прозорості по відношенню до інформації про емітентів, чиї
цінні папери допускаються до торгів на регульованих ринках, що вносить зміни та
доповнення до Директиви № 2001/34/ЄС.
Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати
набрання чинності цією Угодою.
Директива Комісії № 2007/14/ЄС від 08.03.2007 року, яка визначає детальні правила
впровадження окремих положень Директиви № 2004/109/ЄС про гармонізацію вимог
щодо прозорості по відношенню до інформації про емітентів, чиї цінні папери
допускаються до торгів на регульованих ринках.
Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати
набрання чинності цією Угодою.
Директива № 2007/36/ЄС Європейського парламенту та Ради від 11.07.2007 року про
реалізацію окремих прав акціонерів компаній, внесених у реєстр.
Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати
набрання чинності цією Угодою.
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ДОДАТОК ХХХV
ДО ГЛАВИ 13 «ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАСНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ
КОМПАНІЙ, КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА
АУДИТ»
РОЗДІЛУ V «ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО»

Україна зобов’язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у
наступні встановлені терміни:
Четверта Директива Ради від 25.07.1978, що базується на статті 54(3)(«g») Договору про
заснування ЄС щодо річних рахунків окремих типів компаній (№ 78/660/ЄЕС).
Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати
набрання чинності цією Угодою.
Сьома Директива Ради від 13.06.1983, що базується на статті 54(3)(«g») Договору про
заснування ЄС щодо консолідованих рахунків (№ 83/349/ЄЕС).
Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати
набрання чинності цією Угодою.
Регламент (ЄС) № 1606/2002 Європейського парламенту та Ради від 19.07.2002 про
застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Графік: положення Регламенту мають бути впроваджені протягом 2 років з дати
набрання чинності цією Угодою.
Директива № 2006/43/ЄС Європейського парламенту та Ради від 17.05.2006 про
обов’язковий аудит річних рахунків та консолідованих рахунків, що вносить зміни до
директив Ради № 78/660/ЄЕС та № 83/349/ЄЕС та яка скасовує Директиву Ради
№ 84/253/ЄЕС.
Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати
набрання чинності цією Угодою.
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ДОДАТОК ХХХVІ
ДО ГЛАВИ 13 «ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАСНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ
КОМПАНІЙ, КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА
АУДИТ»
РОЗДІЛУ V «ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО»
–

Принципи ОЕСР щодо корпоративного управління.

–

Рекомендація Комісії від 14.12.2004, що сприяє встановленню належного
режиму оплати праці директорів компаній, внесених у реєстр (№ 2004/913/ЄС).

–

Рекомендація Комісії від 15.02.2005 щодо ролі невиконавчих чи наглядових
директорів компаній, внесених у реєстр, та щодо комітетів (наглядової) ради (№
2005/162/ЄС).
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Протокол Семінару
Дата: 15 грудня 2014 року
Назва: Оцінка рівня наближення чинного законодавства про компанії,
корпоративне управління, бухгалтерський облік і аудит й існуючих практик в
Україні до стандартів і практик ЄС
Місце: Київ, Україна
Над проектом працювали: Аркадіуш Радван, Алла Надзьон, Вікторія Здірук
Протокол склала: Юлія Васянович
Розглянуті питання
•

Вступ.

Вітальне слово Ензо Даміані, аташе, оперативний відділ з питань економічного
співробітництва, соціального і регіонального розвитку, Делегація Європейського
Союзу в Україні
Це дослідження знаходиться саме там, де це дає нам можливість побачити, як ми
можемо наблизити українське законодавство до вимог ЄС. Зараз ми готові для
розробок, які будуть охоплювати розвиток бізнес-середовища, зокрема, для малих і
середніх підприємств. Це законодавство призначене для компаній, аудиту,
бухгалтерського обліку, і стосується малих підприємств. Ми перебуваємо у фазі
програмування. Найближчі 3-5 років будуть перехідним періодом, і ми повинні
думати про певну підтримку для компаній в цей перехідний період.
Ми стикаємося в даний час з тим, що іноді нові закони набувають чинності, але це
саме ми повинні змусити їх працювати, так як влада і суспільство просять
конкретних швидких результатів. Таким чином, ми хочемо показати в найближчі 3
місяці, що рухаємося вперед і прогресуємо.
Ми повинні визначити сфери підтримки, і ми повинні бачити, що повинно бути
зроблено. Я очікую від цього семінару вказівки, на що ми повинні звернути увагу в
найближчі 2-5 років перехідного періоду.
Вступні пояснення Аркадіуш Радван, старший експерт, керівник робочої групи
Є багато теорій, що є багато сил і чинників рушійної сили. Недавнім чинником,
тригером, для України є юридичне зобов'язання відповідно до Угоди про асоціацію,

що Україна приведе своє законодавство про компанії у відповідність з вимогами ЄС.
Український розвиток не відхиляється від стандарту ЄС.
Є різні рушійні сили для змін. Для України - це бажання мати кращу економіку, більш
ефективне середовище для підтримки ринкової економіки. Мав місце потік ідей
щодо зміни законодавства.
Зараз ми маємо реальне зобов'язання України гармонізувати своє законодавство, і
ми повинні йти постатейно, щоб побачити те, що вже є, і що ще повинно бути
зроблено. Наприкінці ми намагаємося надати теоретичні пояснення.
Законодавство, прийняте в Брюсселі, має різні підходи і різні стандарти, а оскільки
Україна не є членом ЄС, вона не має чіткого дороговказу дій, так як повинна
враховувати свої власні особливості.
Структура сесій:
•
•
•

Загальний огляд того, що повинно бути зроблено в області корпоративного
права.
Законодавство у сфері аудиту.
Моделі та теорії, що впливають на соціально-економічне середовище.

1ша сесія:
Відповідність українського законодавства про компанії та корпоративне управління
(Закон про АТ, закони, що регулюють діяльність ТзОВ) з Acquis ЄС.
Ми коротко розпочнемо з внутрішніх суперечностей, тоді перейдемо до зовнішніх. І
ми будемо говорити про те, де Україна випереджає Брюссель, що Україна вже
імплементувала.
Алла Надзьон, молодший експерт, член робочої групи
Реформа корпоративного права
Внутрішні протиріччя в українському законодавстві:
•
•
•
•
•

Цивільний кодекс
Господарський кодекс
Закон України “Про ТзОВ”
Закон України “Про господарські товариства”
Закон України “Про реєстрацію юридичних осіб та підприємців”

Багато положень цих актів регулює діяльність різних суб'єктів господарського
права, деякі з них знаходяться у відповідності один з одним, а деякі суперечать один
одному. Однієї з рекомендацій є усунення принаймні тих положень Господарського
кодексу, які регулюють ці види діяльності.

Одним з актуальних та сучасних є закон про АТ, ми також очікуємо прийняття
закону про ТзОВ. Ми сподіваємося, що парламент зможе прийняти його.
Статистика з сайту Національної комісії: просто щоб нагадати Вам - є майже 7000
публічних акціонерних товариств, і тільки 129 підтримують біржовий курс.
Насправді ці компанії роблять свій бізнес, як основу.
Є більш ніж 17 тисяч приватних та закритих товариств. І багато з них не погодили
свої документи з європейським законодавством. Якщо положення Директив ЄС
будуть імплементовані в українське законодавство, нам спочатку доведеться
вирішувати питання з цими публічними і приватними товариствами. Оскільки
інвестори, які придбали акції публічних товариств на фондовому ринку, вимагають
іншого рівня захисту, ніж в приватних товариствах.
Таким чином, першим кроком на шляху до впровадження європейського
законодавства повинно бути перетворення колишніх ПАТ в приватні АТ. Після цього
ми повинні розпочати процес гармонізації. У цій сфері нам потрібно імплементувати
механізм сквіз-аут, витіснення міноритарних акціонерів, покращити норми про
обов'язкову пропозицію, яка також є обов'язковим механізмом, з вимогою
міноритаріїв продати свої акції мажоритаріям.
З метою забезпечення цієї трансформації, ці мажоритарні акціонери повинні
придбати акції у міноритарних. Це проблема, яку ми обговорюємо вже протягом
досить довгого часу, і я сподіваюся, що вона знайде своє відображення. Прийняття
закону про ТзОВ чи ТдОВ пропонуватиме можливості для приватних товариств, так
як вони будуть зареєстровані як ТзОВ.
Зараз директиви ЄС щодо права на участь в лістингових компаніях застосовуються
до компаній, які вже є лістинговими. Немає сенсу включати всі ці положення.
Ця Директива ЄС спрямована на надання можливості держави-членів вирішувати
деякі проблеми на законодавчому рівні. Деякі положення законодавства України вже
відповідають законодавству ЄС. Наприклад, загальні збори повинні скликатися
протягом 21 днів, чи протягом 14 днів. Або право на доступ до документів та
інформації в Інтернеті на веб-сайті товариства між скликанням та проведенням
загальних зборів. Але ми не імплементували цього. Так що не треба йти і отримувати
документи фізично. Це повинно бути передбачено тому, що, незважаючи на місце
проживання, акціонери мають рівні права на доступ до документів, а також право на
використання Інтернету, звичайної пошти. Що повинно бути зроблено - це
ідентифікація акціонерів. Це одна з проблем, яка, під час голосування звичайною
поштою, може бути підставою для фальсифікації і шахрайства. Ми повинні
забезпечити безпеку, щоб уникнути цієї неналежної поведінки від акціонера.
Можливо, нотаріальне посвідчення або довіреність чи затвердження нелегко
зробити. Але це має на меті полегшити та спростити процедури.

Директива також передбачає, що результати підрахунку реєструються із
зазначенням кількості голосів, поданих за і проти, але число голосів не може бути
розкрите, поки не буде прийнято рішення більшістю голосів.
Положення Директиви 2004/25 про пропозиції поглинання
Директива обговорюється вже багато років разом з багатьма іншими актами.
Обов'язкова оферта – обов'язкова пропозиція мажоритарному акціонеру купити
акції інших акціонерів. Вона передбачається в ст. 65 Закону про АТ. Тим не менш,
механізм не працює так, як це передбачається. Пропозиція повинна виходити від
мажоритарного акціонера.
Іншою процедурою є сквіз-аут: коли акціонер має 90 або більше % акцій, він/вона
має право на покупку акцій міноритаріїв. Директива передбачає, що держава-член
може підняти цей поріг, але він не може бути більше 95%. Механізм сквіз-ауту
активно обговорюється на різних рівнях. Триває активна праця над законопроектом.
Але він був відкликаний в кінці листопада.
Наступною процедурою є механізм сел-аут – він передбачає викуп міноритарних
часток мажоритаріями.
Ми повинні працювати над імплементацією законодавства. Наша робота повинна
бути всеоохоплююча, вона повинна бути заснована на детальному аналізі директив
ЄС та законодавства України, тому окремі положення не повинні бути просто взяті і
вставлені в українське законодавство, оскільки це створить більше проблем, ніж
чогось доброго.
Аркадіуш Радван, старший експерт, керівник робочої групи
Підсумовуючи інформацію про цей подвійний режим: європейське законодавство
про такі компанії значно тисне на них. Було б корисно, перейти до цього подвійного
режиму і розглянути, які положення повинні зберігатися в актах законодавства про
компанії, а які повинні бути переміщені в законодавство в галузі корпоративного
ринку.
Статутний капітал
Директива дозволяє державам-членам мати статутний капітал. Можливо варто
розглянути потребу встановлення певних контрольних точок, або скоротити період
з 5 до 3 років.
•

Заборона на збільшення капіталу у випадках, коли (стаття 15 ЗпАТ):
вартість власного капіталу товариства нижча, ніж вартість його статутного
капіталу; або
• таке збільшення буде призначене для покриття збитків товариства.
Український закон не повинен виходити за рамки цього.

•

Фінансова допомога (ч. 5 ст. 23 ЗпАТ – порів. зі ст. 25 Директиви про Капітал)

Загальна тенденція в законодавстві ЄС - лібералізація. Її потрібно розглядати на тлі
українських реалій. Вона може бути більш обмежена.
•

Права оцінки для незгідних акціонерів у випадках збільшення чи
зменшення капіталу (див. ч. 1.3 ст. 68, п. I.9 Рішення НКЦПФР №822) є
надмірними з точки зору обгрунтованої необхідності захисту меншості.

Багато важливих сфер регулюються не в законі, а в рішенні Комісії. Ми повинні
перевірити їх більш уважно. Ми повинні знати, чи транспозиція була зроблена
правильно, чи ні. Як ми можемо розглядати ці рішення? Я розумію, що Комісія реагує
швидше, ніж парламент. Але це буде вимагати розширеної перевірки законодавства,
якщо Україна приєднається до ЄС.
Переважні права (ст. 33 Директиви про Капітал): всі акціонери лістингових і
нелістингових акціонерних компаній мають переважні права, коли статутний
капітал збільшується за рахунок грошових вкладів.
[сфера: компанії]: Положення директиви є ширшими, ніж українського
законодавства (ч. 3 ст. 15 ЗпАТ), оскільки вона надає переважні права також і при
публічному розміщенній акцій.
Вона стосується публічних та приватних АТ. Директива вимагає надання переважних
прав, а українське законодавство - ні. Положення Директиви є чіткими.
Переважні права
[сфера: внески]: навіть, якщо відповідно до Директиви про Капітал акціонери мають
переважні права у всіх випадках, коли статутний капітал збільшується за рахунок
внесків у грошовій формі, багато держав-членів виходять за рамки цієї вимоги:
закони про компанії напр. Німеччини, Австрії, Польщі, Хорватії (інший підхід переважне право обмежується вкладами в грошовій формі, напр., у Франції, Італії,
Нідерландах). Україні рекомендується охопити також і вклади в негрошовій формі,
щоб переважне право надавалось незалежно від вкладу, внесеного інвесторами, як
плати за нові акції. Причина цієї рекомендації: переважне право є чіткою нормою,
яка здатна захистити міноритарних акціонерів від розмивання їх акцій з точки зору
прав голосу і вартості інвестицій. У перехідній юрисдикції з ще не достатньо
встановленими стандартами фідуціарних обов'язків та дефіцитом їх належного
виконання, чіткі правила превалюють над відкритими стандартами.
У випадку вкладів, грошові вклади є виключеними. Німеччина, Австрія Хорватія
розширили переважні права. Вони обмежують грошові вклади, тільки якщо є
збільшення капіталу.
Розширення переважного права є зрозумілим і чітким, воно зобов'язує віднайти
причини для його виправдання. Можливо, розумніше буде дотримуватися цих чітких
правил.
Переважні права

[сфера: акції]: Переважне право має бути надане акціонерам власникам простих і
привілейованих акцій. Це має бути розроблено з урахуванням базового припущення,
що переважні права повинні дозволити підтримувати статус-кво в товаристві, як з
точки зору впливу (частка в голосах), так і вартості (захист від розмивання
акцій як техніки поступової експропріації). Всякий раз, коли це можливо, новий
випуск повинен відображати вже існуючу структуру акцій та їх класи.
Тільки один тип акцій не відповідає вимогам Директиви.
•
•

•

•

Наглядова рада повинна бути обов'язковою для всіх АТ - публічних і
приватних
Гл. 5 Ради повинні бути організовані таким чином, щоб достатня кількість
незалежних членів наглядової ради відігравала ефективну роль в
головних сферах, де ризик потенціальних конфліктів інтересів є особливо
високим.
Правила та рекомендації щодо комітетів нагядової ради повинні бути
введені в дію на основі принципу ‘дотримуйся або пояснюй-(див.
Рекомендація 2005/162/ЄС про роль невиконавчих або наглядових директорів
лістингових компаній і комітети (наглядової ради)
Незалежні члени ради відповідають рекомендаціям.
Три комітети ради лістингових компаній: комітети з питань призначень,
винагород та аудиту повинні бути створені в рамках(наглядової) ради, де ця
рада виконує повноваження в сферах призначень, винагород та аудиту
відповідно до національного законодавства.
• Проте, відповідно до п. 1.3.2 Держави-члени повинні мати право
вибирати, в цілому або в частині, між створенням в рамках (наглядової
ради) комітетів з характеристиками, які закріплені в цих
Рекомендаціях, і використанням інших структур - зовнішніх щодо
(наглядової) ради - чи процедур.
• Тим не менш, компанії можуть згрупувати функції, як вони вважають за
потрібне, і створити менше трьох комітетів.
• П. 7.2. У компаніях, де (наглядова) рада є невеликою, функції, покладені
на ці три комітети можуть здійснюватися (наглядовою) радою в цілому,
за умови, що вона відповідає вимогам до складу, які передбачені для
комітетів.
Павовий режим лістингових і нелістингових компаній повинен бути різним.
М'яке право – те, що рекомендоване та імплементоване у формі кодексу
добрих практик, кодексу корпоративного управління, і є добровільно
прийняте урядом.

•

Законом повинно бути передбачено, що товариства розкривають свою
політику щодо дотримання кодексу корпоративного управління/ добрих
практик, такого як українські ПКУ.

•

•

Відповідно до ст. 20 Директиви 2013/34/ЄС про обов'язковий аудит
річної звітності та консолідованої звітності і пов'язаних
документів, (серед іншого) компанії, акції котрих котируються на
регульованому ринку, повинні включати заяву про корпоративне
управління у свій звіт управління.
Ця заява має виступати окремим розділом звіту управління і повинна
містити наступну інформацію:
• Кодекс корпоративного управління, якому компанія підлягає;
• Кодекс корпоративного управління, який компанія вирішила
добровільно застосовувати;
• всю необхідну інформацію про практику корпоративного
управління, що застосовується понад вимоги національного
законодавства.

Комісія повинна пояснити, чому компанія відхиляється від того, що рекомендовано.
•

•

якщо компанія відповідно до національного законодавства не дотримується
згаданого кодексу корпоративного управління, то повинна вказати, якої
вимоги кодексу корпоративного управління вона не виконує і причини цього
(«дотримуйся або пояснюй»).
Цим правилом, саморегульований підхід вкорінюється в систему
«жорсткого права», не втрачаючи свою "м'яку" природу.

Питання винагород є актуальним в Європі.
•

Звіт про винагороди (керівні принципи щодо винагород директорів див.
Рекомендації 2004/913/ЄС, Рекомендації 2009/385/ЄС) повинен бути
розкритий в тому ж порядку, що і заява про КУ – див. Пропозицію змін до
Директиви 2007/36/ЄС (ДПА) стосовно заохочення довгострокового
співробітництва акціонерів (компромісний текст Президії від 10
листопада 2014)мотив № 18.

•

Визначення злиття і поділу з Третьої та Шостої Директив ЄС повинні бути
імплементовані в законодавство України.

Є певні відмінності у визначеннях термінів; вони не відповідають Директиві.
Директива містить низку положень, які повинні бути інкорпоровані в українське
законодавство.
•
•

Документи, які розробляються у зв'язку зі для злиттям або поділом повинні
містити інформацію, як це передбачено в Третій та Шостій директивах ЄС.
Норма про право перевірки документів, що стосуються злиття або поділу
акціонерами в місці знаходження компанії принаймні за один місяць до дати,
встановленої для загальних зборів, повинна бути також імплементована.

•

Обмеження випадків, в яких можна заявляти про недійсність проведених
злиттів чи поділів, можливе за умови, що збитки будуть відшкодовані скрізь,
де це можливо, і шляхом обмеження строку позовної давності.

Потребує узгодження з законодавством ЄС:
•

•

•

Потрібно ввести спеціальні норми, що регулюють цивільно-правову
відповідальність членів виконавчого органу компанії, яка поглинається чи
ділиться, стосовно акціонерів цієї компанії, а також експертів,
відповідальних за складання від імені цієї компанії звітів, пов'язаних зі
злиттям та поділом, за невиконання чи неналежне виконання ними своїх
обов'язків під час підготовки та проведення злиття або поділу.
Відповідні норми для узгодження з Десятою Директивою щодо
транскордонного
злиття
публічних
компаній
з
обмеженою
відповідальністю повинні бути прийняті. Схожих норм в Україні немає, тому
це потрібно розглянути.
Захист міноритаріїв шляхом обов'язкового викупу акціонерним товариством
акцій на вимогу акціонерів (ст. 68 ЗпАТ). Можлива надмірність? Український
закон виходить далеко за рамки.
Таких прав не передбачено у випадку злиття чи поділу. Як і загального
правила, що кожне злиття надає права оцінки.

Рекомендація: розглянути питання прийняття нового (окремого) закону про
корпоративні реорганізації (див. напр. німецьку та іспанську моделі), що охоплює всі
види реорганізацій (злиття, поділи, виділи) і перетворення всіх видів товариств, не
тільки АТ.
Сфери частково охоплені гармонізацією. Що може вважатись доброю реформою:
•
•

•

•
•
•

Нормативно-правова база для приватних компаній з обмеженою
відповідальністю повинна бути оновлена шляхом прийняття нового закону.
Цей новий закон повинен підвищити рівень захисту міноритарних учасників і
в той же час залишати досить місця для гнучких механізмів, які необхідні в
малих і середніх підприємствах. Ця гнучкість повинна бути однією з основних
відмінностей між ТзОВ і нелістинговими АТ.
Закон повинен дозволяти формування товариства як закритого, в той же час
права виходу (за бажанням?) повинні бути надані, щоб уникнути
тупикових ситуацій і ув'язнення акціонерів. Права виходу на зразок Італії
можуть бути застосовані і в Україні, як чіткі норми.
Доступ до інформації повинен бути забезпечений. Треба запровадити
можливість створення наглядової ради (за бажанням) в ТзОВ.
Похідний позов також повинен бути дозволений за певних умов. Загальна
тенденція в Європі. Він повинен бути доопрацьований.
Статутний капітал не повинен бути обов'язковим і можливість існування
акцій без номінальної вартості повинна бути розглянута. Багато країн

вирішили скасувати капітал взагалі. Тест платоспроможності та заява
правління про платоспроможність повинні бути введені в дію, але
балансова перевірка теж повинна грати роль. Це певний стандарт. Деякі чіткі
правила повинні супроводжувати тест платоспроможності.
• Зловживання повинні бути обмежені шляхом введення відповідальності
директорів за дії на шкоду кридеиторам (бажана суміш німецької
(Insolvenzverschleppungs Haftung) і британської(wrongful trading) моделей. Для
України кращим буде німецький підхід, оскільки він є однозначним, і, як
наслідок, легшим у виконанні.
• Відповідальність фактичних директорів повинна бути закріплена в законі
також.
Обов'язок вказувати інформацію про розмір частки учасників у статуті товариства
повинен бути скасований (відповідні дані повинні зберігатися виключно в Єдиному
державному реєстрі).
Потрібно приступати до розробки законодавства про групи компаній, яке не є
розвинутим в Україні. Воно не визначається правом ЄС.
•
•
•
•

•
•
•
•

Французька доктрина Розенблюма повинна бути введена в українське
законодавство про компанії (наприклад, беручи до уваги нещодавні чеські
реформи).
Підходи до інтересу групи повинні бути розглянуті і, можливо, закріплені у
відповідному законі про групи компаній.
У зв'язку з цим слід розглянути питання безпечних гаваней для директорів
залежних компаній (дочірніх).
Повинна надаватися компенсація при виході (право виходу) на етапі
формування групи (див німецький приклад), а також у випадках зловживання
владою з боку материнської компанії (див італійської приклад). Україна вже
досить розвинула ці механізми. Їх слід розглядати в контексті. Щоб дозволити
вихід акціонерів. Потрібно розглядати можливість права на оцінку в
нелістингових товариствах.
Механізми вдосконалення розкриття інформації повинні бути розглянуті.
Спрощені правила для дочірніх компаній з одним власником (єдиним
учасником) з підвищеним рівнем захисту кредиторів таких компаній.
Арбітрабільність корпоративних спорів в рамках АТ і ТзОВ має бути
розглянута. Як спори вирішуються.
Онлайн-реєстрація на основі шаблону статуту з переліком можливих
варіантів та обмеженими сферами налаштування повинна бути розглянута.
Це було б чудовим "стрибком", так як ЄС тільки тепер розглядає схожий піхід
реєстрації товариств з обмеженою відповідальністю з одним учасником, т. зв.
SUP (див. останню пропозицію проекту Директиви). Відповідні гарантії будуть
необхідними для ідентифікації особи засновників, щоб запобігти
зловживанням. Електронний підпис або інші засоби для запобігання
зловживань.

Польща запровадила це для деяких товариств.
Що Європа може повчитися в України?
Події, що дають акціонеру право вимагати викупу акцій товариством de lege
lata:
• злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ і зміна типу товариства;
• укладення товариством значного правочину;
• зміни в статутному капіталі (ст. 68 ЗпАТ, п. I.9 Рішення НКЦПФР № 822
(14.05.2013) – переглянути цей список
Додаткові можливі події-тригери, які слід розглянути (de lege ferenda):
• підпорядкування компанії як залежної компанії (дочірньої компанії) в
корпоративній групі – Іспанія. В Україні дивіденди не виплачуються часто.
• зміни в корпоративних статутах, що мають наслідком обмеження прав
акціонерів
• зміна режиму, що регулює відчужуваність акцій
• затримані дивіденди.
Україна закріпила визначення значних правочинів, Європа - ще ні. Це точка, в якій
Україна випереджує Європу; ці норми можуть бути використані як приклад для
подальших дій.
Дискусія:
1. Сергій Юргелевич, Центр комерційного права
Було цікаво почути цю презентацію, особливо враховуючи той факт, що ми
розробили 2 законопроекти про ТзОВ і ТзДВ. Ми є частиною команди, що розробляла
альтернативний законопроект (Ляпіна, Горіна, Воропаєв). Дуже приємно чути, що
деякі рекомендації, запропоновані Вами, вже враховані - стосовно наглядової ради,
відповідальності директорів, загальних зборів, розміру часток, все це було взято до
уваги. Деякі рекомендації є новими, але будуть розглядатися в нових
законопроектах. Та в загальному я хотів би подякувати Вам за цю презентацію, я
впевнений, що вона допоможе нам.
2. Володимир Посполітак, Робоча група з розробки законодавства щодо фонду
гарантування приватних депозитів
Лістингові товариства - вони різні, і їх дуже багато в Україні, так як виникли в
процесі приватизації. Якщо щось станеться, наприклад, в лістинговому банку, весь
світ буде знати про це. Якщо банк впаде, не буде валюти. Я не хочу бути песимістом.
Ми мали дуже погану ситуацію цієї весни, коли Брокбізнесбанк чи Банк Форум
збанкрутували. Я не знаю, як буде розвиватися ситуація далі. Ми будем мати те, що
ми будемо мати. Та в контексті сьогоднішньої презентації, дуже важливо захистити
права акціонерів. Саме зараз ми маємо ситуацію, коли ми повинні врятувати близько
30 банків, які мали проблеми після аудиту НБУ. Був розроблений законопроект. Його

назва - “Заходи по капіталізації, перелік обмежень банку”. Цей законопроект
передбачає тільки одну можливість перед капіталізації: через державні кошти. З
одного боку, ми хочемо захистити права акціонерів, з іншого боку, ми повинні
врятувати банк. Нам треба знайти баланс. Банк - не транспортна компанія. Якщо
Укргазбанк має проблеми, то Асоціація Кредитів для молодих людей, які хочуть
купити квартиру, завалиться. Так ось питання. Чи ми повинні орієнтуватися на
права акціонерів, якщо банк є недокапіталізованим, чи ми повинні рятувати банк. У
законі йдеться, що загальні збори повинні бути скликані протягом 5 днів. І ми
практикуємо багато підзаконних актів про те, як міністр фінансів може бути
включений в банківську структуру. Питання полягає в наступному: банк МВФ
працює над цим законопроектом, і вони більш орієнтуються на міжнародну
перспективу. Та оскільки Україна збирається вступити в ЄС, чи є якісь рекомендації,
чи, можливо, з досвіду конкретної країни, якась модель, яка дозволить порушити
права акціонерів тільки тому, що вони недокапіталізовали банк, що дозволить
врятувати банк, оскільки це питання в т. ч. національної безпеки. Дайте нам певні
європейські інструменти, які дозволили б нам врятувати банк, але юридично
обмежили б права акціонера. Тому, що закон говорить про додаткове розміщення
акцій. Можливо, не сьогодні, можливо, потрібно буде подивитися на щось інше, щоб
знайти можливість врятувати банк за рахунок акціонерів. Це те, за що ми були б
вдячні.
Аркадіуш Радван, старший експерт, керівник робочої групи
Є не так багато переходів між фінансовими правилами банків і корпоративним
правом. Але деякі є. В загальному право компаній, як і банківське право, має справу з
наглядовою радою, з питанням контролю акціонерів ітд. Тому всі механізми, які я
згадав, можуть допомогти банкам вистояти. Конфлікт полягає в наступному:
дивіденди і виплати акціонерам товариством при виході. Викуп товариством акцій
при виході (права оцінки) лежить за межами європейських директив. Це вибір
держави-члена, тож він може бути змінений. Щодо дивідендів, то Друга Директива
передбачає, що не може бути зроблено. Держави-члени можуть встановлювати
більш високі чи менші пороги для банків. Невелику напругу можна подолати. Це
питання, яке держави-члени можуть вирішити самі, воно не регулюється
законодавством ЄС.
2га сесія:
Відповідність законодавства України про бухгалтерський облік, фінансову звітність
та аудит законодавству, стандартам і практикам ЄС
Viktoriia Zdiruk, молодший експерт, член робочої групи
Законодавство України про бухгалтерстький облік та аудит
Основною метою є аналіз і порівняння нашого законодавства в сфері аудиту і
бухгалтерського обліку з вимогами ЄС.
Угода про Асоціацію між Україною та ЄС

Стаття 387
Сторони домовилися співробітничати щодо впровадження на національному рівні
відповідних міжнародних стандартів та поступового наближення до права ЄС у сфері
бухгалтерського обліку та аудиту відповідно до Додатку XXXV.
Які норми ЄС повинні бути прийняті до уваги, що ми повинні імплементувати в
українське законодавство.
В сфері бухгалтерського обліку:
•

Четверта Директива від 25 липня 1978 року про річну бухгалтерську звітність
(78/660/ЄEC)
• Сьома Директива від 13 червня 1983 року про консолідовану
звітність(83/349/ЄEC)
Обидві директиви втратили чинність у зв'язку з прийняттям нової Директиви від 26
червня 2013/34/ЄС про річну звітність, консолідовану звітність та відповідні звіти
окремих компаній. Тепер ми опинилися в ситуації, коли Угода відсилає до цих
директив, а їх уже немає.
- Регламент 1606/2002 про застосування міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку.
В сфері аудиту:
Директива 2006/43/ЄС від 17 травня 2006 року про проведення обов'язкового
аудиту річної та консолідованої звітності.
Ключові аспекти, які відсутні в нашому законодавстві.
У бухгалтерському обліку
Регламент 1606/2002 компанії, активи яких були продані на регульованих ринках
ЄС.
- Доповнення до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»
від 2011 року: зобов'язання ПАТ, банків, страховиків та інших компаній, привести
свою фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність у відповідність до
МСФЗ.
Директива 2013/34/ЄС
- Диференціація вимог до фінансової звітності залежно від доходу, кінцевого
балансу, кількості працівників.
- Обов'язковий аудит фінансової звітності для великих і середніх підприємств
- Спрощення вимог до фінансової звітності для малих і середніх підприємств
(скорочена форма балансу вимагає більш детальну інформацію в порівнянні з
Директивою)

- Звільнення малих та середніх груп компаній від подання консолідованої фінансової
звітності.
- Вимоги до публікації фінансової звітності, аудиторських висновків та звітів
управління всіма типами компаній, за винятком малих
- Підприємства, що мають дочірні компанії, зобов'язані консолідувати всю звітність,
в тому числі управлінську
- Колективна відповідальність членів корпоративних органів управління перед
компанією за публікацію фінансової звітності
Директива має менше вимог до фінансової звітності. Вона містить менше вимог, ніж
наше законодавство. Для узгодження ми повинні скоротити ці вимоги.
Вимоги до колективного законодавства відсутні в нашому законодавстві
В сфері аудиту:
Директива 2006/43
- Відсутність визначення суб'єкта публічного інтересу. І ми повинні імплементувати
вимоги обов'язкового аудиту для великих і середніх підприємств, а також вимоги до
публікації (консолідованої) фінансової звітності, (консолідованої) звітності
управління і аудиту
- Введення особливих вимог до аудиторів та аудиторських компаній, які здійснюють
обов'язковий аудит.
- Треба створити систему громадського контролю над аудиторською діяльністю та
контроль якості аудиторських послуг
- Введення норми про обов'язкове застосування ПАРС усіма аудиторськими
компаніями
- Вимога застосування МСФЗ всіма суб'єктами публічного інтересу.
Дискусія:
1. Олена Величко, Спілка аудиторів України
Я думаю, що це дослідження висвітлює більше позитивних сторін, ніж негативних,
про поточну ситуацію. Я погоджуюсь, що стандарти аудиту повинні бути більш
вдосконалені на законодавчому рівні. Що стосується закону про аудит, він
розробляється Палатою. 2003 року ми імплементували міжнародні стандарти, так
що ваші зауваження можуть бути правильними. Вони готують новий закон. Вони
хочуть взяти багато речей до уваги. Але я також хотіла би вказати на одну важливу

річ. Коли Ви говорили про корпоративне управління, зокрема про право акціонерів
щодо аудиту відповідно до закону, вони суперечать стандартам аудиту. Тому, що звіт
про результати повинен бути поданий ревізійній комісії, а це суттєво інше. Таким
чином, аудиторський звіт суперечить закону про АТ. Тому нам потрібно узгодити ці
статті. Але інші закони, що стосуються корпоративного управління, відповідають
європейським стандартам; це дуже прогресивно. Для того, щоб вдосконалити наше
законодавство ми повинні оцінити більше сфер, відображених в звіті. Дозвольте мені
з вами не погодитися з фактом, що ми не маємо вимог до аудиторських компаній, які
виконують обов'язковий аудит. Наші вимоги є більш жорсткими, і на сьогодні, якщо
компанія не пройшла оцінки якості, вона не може проводити обов'язкову
аудиторську перевірку. Ця вимога потребує, ймовірно, певного полегшення,
можливо вона занадто обтяжлива. Нові законопроекти, які вже були представлені в
парламенті, вимагають проведення аудиту в ТзОВ, та дотримання цих норм не
контролюється, тому не виконується. Але це швидше коментар, ніж питання.
Аркадіуш Радван, старший експерт, керівник робочої групи
3тя сесія:
Моделі та основні підходи до реформування законодавства про компанії у перехідній
економіці – уроки від і для України
Ми повинні мати краще розуміння моделі, розробленої з урахуванням правових
трансплантатів:
•
•

•

•

Правове запозичення
Шлях залежності:
• Масова приватизація
• Висококонцентрована
структура
власності
з
популярною
(індивідуальною) акціонерною власністю
• Дефіцит судової системи – правозастосування
• Дотримання правового формалізму - спільна риса переходу
• Прогалини і дублювання в нормативно-правовій базі - можуть бути
суперечливими
• Спадщина централізовано-планової економіки
• Багатошарові зв'язки між бізнесом і політикою
Моделі регулювання
• Модель заборон
• Дозвільна модель
Яку з них слід застосовувати в Україні: це тільки моделі. жодна
держава не дотримується строго лише однієї з них, вони можуть
бути поєднані, чи одна може превалювати.
Третій шлях: самодостатня модель корпоративного права

•
•
•
•
•

потреба контролювати дії менеджерів у власних інтересах по відношенню до
акціонерів; чіткі норми дозволять менше покладатись на судову систему
використання процедурних форм захисту (наприклад, схвалення правочинів
незалежними директорами, акціонерами), а не простих заборон певних
категорій угод;
забезпечення виконання за допомогою дій безпосередніх учасників
(акціонерів, директорів, менеджерів), а не побічних (суддів, службовців,
юридичних та бухгалтерських фахівців і т.д.);
стосування, по можливості, чітких норм, які вказують на дозволену чи
заборонену поведінку, а не стандартів;
закріплення сильних засобів правового захисту на папері, щоб
компенсувати низьку ймовірність майбутнього застосування санкцій.

Приклади того, як корпоративне право може бути імплементоване
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

правило одна акція-один голос; Україна має його
правила оцінки та визначення ринкової ціни;
кумулятивне голосування для обрання членів наглядової ради; вплив
американської моделі
Значні правочини вимагають схвалення кваліфікованою більшістю;
права виходу:
• право виходу (за бажанням),
• право на незгоду (оцінка як засіб правового захисту) через викуп акцій
у випадках фундаментальних змін чи значних правочинів,
• сел-аут, сквіз-аут; - не імплементовано
• правило обов'язкової пропозиції;
спеціальні вимоги, яких повинна дотримуватись компанія, щоб укласти
значні правочини і правочини з заінтересованістю (RPT);
переважні права
Раціональна апатія дисперсних і необізнаних міноритарних акціонерів
"Free-riding" контроль з боку інституційних інвесторів
Суворе дотримання принципу рівного ставлення до акціонерів з іноземними
інвестиціями

Що може зробити Україну більш прогресивною:
"Перестрибування" (Leapfrogging)
• Можливі приклади:
• електронна реєстрація - можливість створити компанію за допомогою
електронної системи, це не обов'язковий, але хороший приклад
"стрибка", і він може бути доданий до законодавства ЄС
• гнучкий режим капіталу
Прикінцеві зауваження:

Це дослідження не може охопити всього. Але ідея полягає в тому, щоб мати уявлення
і розуміння про те, що вимагає подальшого опрацювання. Добре мати юридичне
зобов'язання, але добре також мати алібі для поштовху вперед. Україна зіткнеться з
вибором, яким чином приймати ті чи інші закони. На даний момент це всього лише
рекомендації, як ми повинні розвивати законодавство, в якому напрямку ми повинні
рухатися.

