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Шановні 
читачі, 
колеги!

Сердечно вітаю вас з Новим роком та
Різдвом!

За традицією перед Новим роком та
Різдвом Христовим годиться оцінити пройдеH
ний шлях, оглянутися й зробити певні висновH
ки на майбутнє. Особливо варто це зробити
сьогодні, коли за плечима рік, що як жоден
інший був сповнений цікавих, нерідко драмаH
тичних подій, напруженої праці всіх праH
цівників Фонду державного майна України ñ
його центрального апарату та регіональних
відділень.

У 2008 році ми доклали максимальних зуH
силь, щоб покласти нарешті край тому явищу,
яке в народі прозвали ´прихватизацієюª. Лише останнім часом внутрішніми пеH
ревірками Департаменту контрольноHревізійної роботи та економічної розвідки виявH
лено не один десяток кричущих зловживань, попереджено розбазарювання державH
ного майна на багатомільйонні суми. Винні були, звісно, покарані, незважаючи на виH
сокі посади та колишні заслуги, однак треба усувати першопричину ñ вкрай недосH
коналу нормативну базу приватизації. Саме з цією метою було створено та запровадH
жено в практику систему документів, що чітко визначають ´правила гриª на всіх етаH
пах приватизації, встановлюють засади конкурентності, прозорості та рівних умов
для всіх учасників. Проте не вдалося прийняти закони України ´Про Державну прогH
раму приватизації на 2008 ñ 2012 рокиª та ´Про внесення змін до деяких законів з
питань приватизаціїª, якими передбачається досягнення максимальної ефективності
продажу державного майна шляхом підвищення прозорості  і відкритості приватиH
зації в результаті широкого застосування конкурентних способів, максимального заH
лучення потенційних покупців, врахування особливості кожного обíєкта приватиH
зації.

Умови, в яких нам усім довелося працювати в минулому році, нормальними не
назвеш. Нездоровий ажіотаж, політичні ігрища довкола суто економічного процесу,
постійні нападки та звинувачення супроводжували нас мало не щодня. Тому хочу
висловити щиру подяку працівникам ФДМУ, які, не маючи елементарної впевненості
в завтрашньому дні, зуміли всеHтаки виконувати свою роботу професійно, не робляH
чи скидок на несприятливі умови.

Звісно, без міцної підтримки ззовні ми не зуміли б зробити навіть частини того,
що вже зроблено. Головним джерелом такої підтримки в нашій роботі став ПрезиH
дент України, який сприяв і сприяє прискоренню реформування відносин власності,
вимагає самовідданої праці? незважаючи на складну політичну обстановку, що склаH
лася довкола Фонду державного майна України та загострюється з кожним днем.

Сьогодні, напередодні Нового року та Різдва Христового, хочу побажати всім
працівникам Фонду державного майна України та читачам журналу щастя, здоровíя,
оптимізму, впевненості в завтрашньому дні. Добробуту вам, вашим дітям і сімíям ñ тоH
го самого добробуту, основи якого ви закладаєте сьогодні власноруч.

Валентина СЕМЕНЮКAСАМСОНЕНКО
Голова Фонду державного 

майна України 
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Найбільш системно проблеми державного сектору економіки, що потреH
бують невідкладного розвíязання, визначені в постанові Кабінету Міністрів
України від 3 червня 2005 р. № 413 ´Про затвердження Програми
´Власність народуª:

1. Через велику кількість субíєктів господарювання державного сектору
економіки держава не може забезпечити належного контролю за їх діяльH
ністю, тому необхідна їх оптимізація шляхом скорочення. Особливо актуальH
ною є оптимізація структури корпоративних прав держави.

2. Відсутній належний облік обíєктів державної власності, що викорисH
товуються у сфері господарської діяльності, та недостатньо інформації про
них. Облік обíєктів державної власності за сферою управління відповідних
органів виконавчої влади в органах статистики не відображає їх фактичH
ної належності. Відсутність чіткого обліку не дає змоги одержувати вичерпH
ну інформацію про результати діяльності субíєктів господарювання державH
ного сектору економіки, їх подальший розвиток, технічний, виробничий та
кадровий потенціал і призводить до безконтрольного господарювання.

Нерухоме майно, яке перебуває на балансі зазначених субíєктів і фактичH
ним власником якого є держава, не зареєстровано в установленому порядH
ку. Баз даних про це майно не існує.

3. Не досягнуто прозорості у відносинах держави та субíєктів господарюH
вання державного сектору економіки.

4. Не здійснюється належний контроль за результатами діяльності дерH
жавних підприємств. Повноваження керівників державних підприємств
практично дають їм змогу концентрувати повноваження власника. ВодноH
час законодавство не містить норм щодо відповідальності керівників підH
приємств за наслідки своєї діяльності. Разом з тим органи виконавчої влаH
ди, уповноважені управляти державним майном, не забезпечують достатньH
ого контролю за діяльністю керівників підприємств.

5. Потребує вдосконалення система розподілу функцій з управління
обíєктами державної власності між органами виконавчої влади, зокрема
центральними і місцевими органами виконавчої влади та Фондом державноH
го майна України (ФДМУ).

Зазначені проблеми стосуються використання державних активів у
вигляді юридичних осіб, які є субíєктами господарювання. Проте значно
більше проблем виникає в разі, коли використання державних активів
розглядається на рівні інформаційних потоків щодо окремих обíєктів
нерухомого та рухомого майна (рис. 1). Слід зауважити, що майнова струкH
тура активів держави вперше відтворюється у структурі даних Єдиного
реєстру обíєктів державної власності (далі ñ Єдиний реєстр) на рівні баланH

Олександр СИНЕНКО,
директор Департаменту інформаційних
технологій, моніторингу 
та прогнозування ФДМУ

Вероніка МУДРА,
начальник відділу експлуатації баз даних 
та ведення Реєстру ФДМУ

УДК 330.526.34:338.24

© О. І. Синенко, В. О. Мудра, 2009

Стаття надійшла до редакції 17.11.08

Перспективні шляхи використання
активів держави
(на базі Єдиного реєстру обíєктів державної власності)



I рівень Балансоутримувач (юридична особа)

II рівень Структурна компонента (виробничого призначення ñ ЦМК та
невиробничого призначення ñ лікарні, гуртожитки та ін.)

III рівень Нерухоме майно (будівлі, споруди, земельні ділянки та ін.)

У паперовому
вигляді згідно з

формою № 2Hу та в
електронному згідно

з формою № 1 

Центральні органи
виконавчої влади зі

спеціальним статусом
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соутримувачів і це надає можливість
структурувати рішення щодо ефекH
тивності використання майна.

Процес реформування відносин
власності в Україні відбувається
згідно з положеннями Державної
програми приватизації на 2000 ñ
2002 роки, оскільки з того часу ноH
вої програми не приймалося. Така
ситуація склалася значною мірою
через відсутність методики оцінюH
вання кількісних показників резульH
татів приватизації в Україні. ЗрозуH
міло, що проблема вимірювання та
порівняння наслідків приватизації
потребує створення бази порівнянь
результатів діяльності субíєктів госH
подарювання на всіх етапах процеH
су реформування.

Розглянемо ряд питань досліджуH

ваної тематики, застосовуючи сисH
темний підхід до приватизації та її
результатів і дані Єдиного реєстру
як єдину можливу базу системи моH
ніторингу процесів реформування
відносин власності в Україні.

Останні публікації, що містили
системний аналіз процесів роздерH
жавлення власності, датовані 2000
ñ 2004 роками. Так, О. Пасхавер,
президент Центру економічного розH
витку, проаналізував відмінності в
ефективності державного і корпоH
ративного секторів економіки. РеH
зультати порівняння за галузями, в
яких держава не регулює ціни, заH
свідчують, що за загального погірH
шення кількісних показників діяльH
ності недержавні підприємства
ефективніше використовували праH

цю та капітал і досягли вищих поH
казників рентабельності.

У проекті ´Transformª Уряду НіH
меччини визначено технологічні
відповіді на проблеми, що виникли
у процесі реалізації програми 2000
ñ 2003 років; при цьому на першоH
му місці стояло завдання орH
ганізації системної інформації, яке
передбачало інвентаризацію всіх
підприємств державного виробниH
чого сектору та державних корH
поративних прав. На базі такої
інвентаризації передбачено веденH
ня двох реєстрів ñ державної власH
ності та обíєктів, що підлягають
приватизації. Ці реєстри містять
інформацію про банкрутство і саH
націю, а також мінімальну систему
виробничих і фінансових параметH

Рис. 1. Схема інформаційних потоків формування даних про  державне майно

Єдиний реєстр обíєктів державної власності

Органи, уповноважені управляти державним майном

Облікова система

ФДМУ

АдресноHдовідкова
частина щодо

балансоутримувачів
державного майна

Інформаційна частина
щодо державного 

майна

Галузеві
міністерства

Місцеві
державні

адміністрації
...

...
Регіональне
відділення

Регіональне
відділення

ФДМУ

Держкомстат
України

ЄДРПОУ

Балансоутримувачі державного майна 
(державні підприємства, обíєднання, установи, організації, господарські товариства)

Держкомзем
України

Державний
реєстр прав на
нерухоме майно
та їх обмежень

БТІ

У паперовому
вигляді згідно з

формою № 2Hб та в
електронному згідно

з формою № 1

...
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рів. 
У монографії ´Реформування

відносин власності в Україніª за
редакцією О. Ю. Рудченка, С. Ю. ЛєH
домської досліджується необхідH
ність створення єдиної системи
обліку та руху майна, що перебуває
у власності держави, та викладаютьH
ся принципи створення реєстрів
державного та комунального майна.

В основу створення Єдиного реH
єстру покладено кілька концептуH
альних положень:

система Єдиного реєстру складаH
ється з облікової та аналітичної підH
систем;

дворівневий принцип побудови
облікової підсистеми Єдиного реєсH
тру передбачає ведення обліку майH
на на рівні як юридичних осіб (на
основі даних Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій
України (ЄДРПОУ), що ведеться
Держкомстатом), так і нерухомого
майна, що перебуває на їх балансі
(ця інформація раніше не системаH
тизувалася);

на даному етапі в Єдиному реєстH
рі не обліковуються рухоме майно,
обíєкти незавершеного будівництва
та обíєкти права інтелектуальної
власності, що зумовлено як методоH
логічними проблемами ведення обH
ліку, так і відсутністю організаційH
них ланцюжків ведення обліку таH
ких обíєктів, а також надто великим
обсягом інформації, що потребує
опрацювання. Ці питання вирішуH
ються ФДМУ шляхом проведення наH
уковоHдослідних робіт, результати
яких можуть бути покладені (у разі
економічної доцільності) в основу
пропозицій щодо розвитку системи
Єдиного реєстру;

система звітів Єдиного реєстру є
фіксованою. Розпорядник Єдиного
реєстру ñ ФДМУ ñ співпрацює з 126
органами управління (міністерстваH
ми і відомствами) та 27 комісіями з
питань упорядкування обліку юриH
дичних осіб;

в ЄДРПОУ, який покладено в осH
нову формування Єдиного реєстру,

за 17 років накопичилось близько
16 тис. записів реєстрації юридичH
них осіб, що є проблемними з позиH
ції органів управління, яким вони
підпорядковані. Завдяки роботі коH
місій з питань упорядкування обліку
юридичних осіб таких обíєктів на
теперішній час залишилося 6,7 тис.

Інформація, яка надається оргаH
нами управління, не завжди обíєкH
тивна. Це пояснюється тим, що веH
дення Єдиного реєстру перебуває
на етапі становлення. Недостатня
кваліфікація персоналу у сфері веH
дення обліку обíєктів, часта зміна
відповідальних виконавців, неналаH
годженість системи навчання зумовH
люють необхідність виконання розH
ширених консультацій у телефонноH
му режимі, що відволікає виконавH
ців від виконання безпосередніх заH
вдань щодо розвитку Єдиного
реєстру.

Для вирішення зазначеного
ФДМУ неодноразово звертався до
органів управління як безпосередH
ньо, так і через Кабінет Міністрів УкH
раїни, проте якість інформації в
Єдиному реєстрі залишається низьH

кою. З огляду на це на сучасному
етапі розвитку системи унеможливH
люється доступ до Єдиного реєстру
користувачів без розпорядника, осH
кільки надання довідок (для визнаH
чення права власності за держаH
вою, захисту майнових прав держаH
ви в судах тощо) передбачає переH
хресну перевірку даних іншими джеH
релами інформації.

Відповідно до статті 6 Закону
України  ´Про управління обíєктами
державної власностіª від 21.09.06 
№ 185HV органи управління уповноH
важені здійснювати облік обíєктів
державної власності, що перебуваH
ють в їх управлінні, а також конH
троль за ефективним використанH
ням та збереженням таких обíєктів,
забезпечувати надання розпорядниH
ку Єдиного реєстру інформації про
наявність і поточний стан майна та
будьHякі його зміни.

У процесі інвентаризації станом
на 01.10.08 органи державного упH
равління надали інформацію про 31
тис. обíєктів ñ юридичних осіб, які
за даними ЄДРПОУ належать до
сфери управління органів державH

Рис. 2. Розподіл юридичних осіб, які за даними ЄДРПОУ належать до сфери
управління органу державної влади:

ñ ´визнаніª органом державного управління (ОДУ) і згідно з даними
ЄДРПОУ належать до сфери управління відповідного органу 
державної влади;

ñ ´визнаніª ОДУ і згідно з даними ЄДРПОУ належать до сфери 
управління іншого органу державної влади;

ñ ´визнаніª ОДУ, інформації щодо яких в ЄДРПОУ немає;

ñ ´не визнаніª ОДУ, інформація щодо яких записана в ЄДРПОУ

70 %

22 % 3 %

5 %
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ного  управління  (рис. 2):  ´визнаH
ніª ñ 24 тис. обíєктів, ´не визнаніª ñ
7 тис. обíєктів.

Органами державного управліH
ння надано відомості про нерухоме
майно державних підприємств, устаH
нов щодо 9 тис. юридичних осіб (баH
лансоутримувачів) та повідомлено,
що на балансах 12 тис. юридичних
осіб майно не обліковується.

За підсумками проведення інвенH
таризації станом на 01.10.08 в ЄдиH
ному реєстрі обліковуються:

24 тис. юридичних осіб державH
ної форми власності, які ´визнаніª
органами державної влади, у тому
числі близько 4 тис. субíєктів госпоH

дарювання;
844 господарських організації з

корпоративними правами держави;
493 тис. обíєктів нерухомого

майна державних підприємств, устаH
нов, організацій;

358 тис. обíєктів державного
майна, яке не увійшло до статутних
фондів господарських товариств у
процесі корпоратизації, але залишиH
лося на їх балансі;

47 тис. обíєктів державного майH
на, яке не увійшло до статутних
фондів господарських товариств у
процесі приватизації, але залишилоH
ся на їх балансі.

Потрібно зауважити, що доволі

часто, плутаючи причину та насліH
док, заявляється, що Єдиний реєстр
є системою недостовірною, оскільH
ки дуже багато юридичних осіб ´не
визнаніª органами державного упH
равління. Навпаки, саме Єдиний
реєстр виявив, що використовувана
протягом 17 років державна звітH
ність містила недостовірну інфорH
мацію, але відсутність інструментів,
а головне системи та методології
приведення цієї звітності у відпоH
відність до реалій не давала змоги
привести її у відповідність до існуюH
чого стану речей. Для обíєктивності
слід зазначити, що саме в цей
період відбулись інтенсивне реH

Рис. 3. Розподіл обíєктів державного майна (нерухомого майна державних підприємств, організацій, установ та державного
майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських організацій) за органами державного управління

Інші (105 ОДУ) 24 707

Державний комітет рибного господарства України 3 660

Державне управління справами 4 621

Міністерство освіти і науки України 4 692

Державний департамент України 5 170
з питань виконання покарань

Міністерство промислової політики України 5 250

Національна академія наук України 5 605

Міністерство України з питань надзвичайних 5 686
ситуацій та у справах захисту населення 

від наслідків Чорнобильської катастрофи

Національне космічне агентство України 5 964

Міністерство охорони здоровíя України 7 475

Державний комітет ветеринарної медицини 8 743
України

Міністерство аграрної політики України 9 277

Міністерство внутрішніх справ України 13 627

Українська академія аграрних наук 15 626

Державна служба автомобільних доріг України 19 415

Державний комітет лісового господарства України 22 035

Міністерство вугільної промисловості України 39 383

Фонд державного майна України 48 725

Міністерство оборони України 53 516

Державний комітет України по водному господарству 60 321

Міністерство транспорту та звíязку України 169 433

Міністерство палива та енергетики України 395 742
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формування економіки України, пеH
рехід від планової економіки до
ринкової з відповідним формуванH
ням законодавчоHнормативної бази,
а також сформувалися центральні
органи державної влади України,
функції яких кардинально відрізняH
ються від  функцій регіональних
органів влади.

Отже, теперішній стан сфери
обліку та звітності, що склався з
обíєктивних обставин, безумовно,
потребує поліпшення, однак при
цьому слід ураховувати, що ця робоH
та має комплексний, міжвідомчий
характер, складна методологічно і
організаційно. Значну частину ´неH
визнанихª юридичних осіб становH
лять ліквідовані юридичні особи,
процедура ліквідації яких не заверH
шена через складність і недосконаH
лість. У звíязку з цим доцільно на заH
конодавчому рівні спростити процеH
дуру припинення юридичної особи.

У процесі створення Єдиного
реєстру виникла проблема віднеH
сення юридичних осіб, що облікоH
вуються в Єдиному реєстрі, до
субíєктів господарювання. ЗначH
ною мірою ця проблема зумовлена
розбіжністю  визначення поняття
´субíєкт господарюванняª у чинному
законодавстві. Крім того, в законоH

давстві зустрічається близький за
значенням термін ´субíєкт госпоH
дарської діяльностіª. Відповідно до
різних нормативних актів органи
державної влади або визнаються
субíєктами господарювання, або не
визнаються. Крім того, ототожнюH
ються різні за змістом поняття
´субíєкт господарюванняª і ´дерH
жавні підприємстваª.

З огляду на це слід законодавчо
узгодити термінологію. Крім того, з
метою усунення суперечностей між
нормами Господарського та ЦивільH
ного кодексів України потрібно терH
міново прийняти Закон України
´Про основні засади господарської
діяльностіª.

Розподіл нерухомого державного
майна в Україні також має нерівноH
мірний характер і більш як половиH
на його перебуває в управлінні двох
міністерств: Міністерства палива та
енергетики України і Міністерства
транспорту та звíязку України. Цей
розподіл повинен бути врахований
при формуванні бюджетів органів
державної влади, оскільки утриманH
ня такої кількості майна потребує
значних витрат (рис. 3).

Результати кількісного аналізу
процесу реформування відносин
власності в Україні свідчать, що в

період з 1991 до 2007 року майже
12 тис. юридичних осіб були залучеH
ні до процесу реформування відноH
син власності, балансова вартість
активів яких до приватизації (на
01.01.2000) становила понад 118
млрд грн., а сумарна вартість статутH
них фондів створених на їх базі госH
подарських товариств ñ 49 млрд
грн. 

Результати аналізу діяльності цих
підприємств у післяприватиH
заційний період засвідчили, що тільH
ки 53 % з них продовжують успішно
працювати та збільшують дохід, а
18 %, крім того, нарощують вартість
своїх основних фондів.

Із 5,5 тис. підприємств (47 %),
що не збільшують доходу або не
звітують, 1 900 припинили діяльH
ність до 2000 року, решта продовH
жує функціонувати, однак спостеH
рігається тенденція до значного
зменшення доходу і вартості основH
них засобів.

Аналізуючи за такими самими
критеріями діяльність державних
підприємств, спостерігаємо більшу
кількість успішних підприємств 
(72 %). Отже, приватизовані підприH
ємства зростали динамічніше порівH
няно з державними, однак і відсоH
ток таких, що не розвивалися, сеH

Рис. 4. Рівень роздержавлення у різних галузях економіки України:

ñ частка підприємств державної форми власності;

ñ частка підприємств комунальної форми власності;

ñ частка підприємств приватної форми власності.
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ред них вищий ñ 47 % проти 28 % у
державних.

Рівень роздержавлення в різних
галузях економіки України зображеH
но на рис. 4. Потрібно зауважити,
що показано лише частки галузевих
активів різних форм власності, а
залишкова вартість основних фонH
дів приватної форми власності стаH
новить 48,5 % загальної вартості
активів.

Оскільки в умовах системи дерH
жавної (колективної) власності
вводяться правила, згідно з якими
доступ до рідкісних ресурсів реH
гулюється посиланнями на колекH
тивні інтереси суспільства загалом,
важливим є Указ Президента УкраїH
ни від 06.03.08 № 200/2008. Цим
Указом визначаються КонцептуH
альні засади забезпечення реH
алізації національних інтересів у
сфері приватизації.

Зображений на рис. 5 алгоритм
приватизації державного майна на
базі даних Єдиного реєстру дає змоH
гу визначити шляхи найефективH
нішого використання активів дерH
жави, оскільки майно, яке перебуH
ває у державній власності, може буH
ти успішно використано у приватноH
му секторі у вигляді певного бізнесH
процесу, цілісного майнового комH
плексу, окремих обíєктів нерухоH
мості. Потрібно також наголосити,
що Єдиний реєстр дає можливість
активи, що не застосовуються в
діяльності органів державного упH
равління, до сфери управління яких
вони належать, передати органам
державної влади, здатним організуH
вати їх використання.

Застосування аналітичних можH
ливостей Єдиного реєстру сприяє
прийняттю ефективних управлінH
ських рішень органами державної
влади. На цьому етапі розвитку ринH
кових відносин влада має відмовиH
тися від популізму і політики ´утриH
мання всіхª. Матеріальна допомога
має бути мінімальною, а більшість
бюджетних грошей спрямовуватися
на державні замовлення під конH

кретні програми, мета яких ñ перH
спективний розвиток країни. Отже,
Єдиний реєстр обíєктів державної
власності є тим механізмом, без виH

користання якого визначення таких
програм та моніторинг їх виконання
неможливі.

Рис. 5. Алгоритм приватизації державного майна
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ñ № 23 (24.06.05). ñ Ст. 1271.

Підприємство, що приватизується

Визначення інвестиційної привабливості 
(за даними інформаційної частини Реєстру)

Продаж
корпоративних прав

господарських
товариств

Продаж активів за
ринковою вартістю

Продаж активів за
ліквідаційною

вартістю

Визначення ліквідності активів 
(за даними інформаційної частини Реєстру)

Привабливість
наявна

Ліквідність 
наявна

Ні

Ні

Так

Так
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Статтею 47 Конституції України закріплено право громадян на житло. 
Держава створює умови, за яких громадяни можуть побудувати, придбати або взяти

житло в оренду. Тим, хто потребує соціального захисту, згідно з чинним законодавством
житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доH
ступну для них плату. Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як за
рішенням суду. 

Однак на теперішньому етапі становлення молодої держави Україна цей обовíязок
реалізується не в повному обсязі.

Відповідно до ст. 127 Житлового кодексу України та п. 2, 3 Примірного положення
про гуртожитки, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 3 червня
1986 року № 208, для проживання робітників, службовців, студентів, учнів, а також
інших громадян у період роботи або навчання можуть використовуватися гуртожитки. Під
гуртожитки надаються спеціально споруджені або переобладнані з цією метою жилі буH
динки, які разом із жилими приміщеннями в інших будівлях утворюють житловий фонд.

З метою надання можливості працівникам проживати в гуртожитках державних
підприємств, які приватизувалися, окремі гуртожитки включалися до статутних фондів
створюваних господарських товариств з огляду на відсутність щодо цього чіткої правової
заборони.

Однак нові власники товариств не завжди належно виконують обовíязки з утриманH
ня гуртожитків у належному стані, а в окремих випадках, всупереч ст. 132 Житлового коH
дексу України, здійснюють заходи щодо незаконного виселення громадян, які проживаH
ють у них.

У такому разі громадяни, реалізуючи своє конституційне право на житло, змушені
звертатися до судів. 

Наведемо приклад з досвіду Регіонального відділення ФДМУ по Закарпатській області
(далі ñ регіональне відділення), що свідчить про порушення прав громадян, які проживаH
ють у гуртожитку, на житло його власником, які унеможливлюють передання гуртожитку
в комунальну власність.

Громадяни, які проживають у гуртожитку по вул. Комсомольській, б/н (Заводській, 1)
у м. Тячеві, що у процесі приватизації увійшов до статутного фонду ВАТ ´Тячівконсервª
(правонаступник ñ ВАТ ´Кордонª), 17 серпня 2005 року звернулися з позовною заявою до
ВАТ ´Кордонª, Тячівської міської ради та регіонального відділення з такими вимогами:

визнати недійсними рішення виконавчого комітету Тячівської міської ради від 
30 травня 2000 року № 121 ´Про оформлення права власності на нерухоме майноª та
Свідоцтво про право колективної власності на нерухоме майно від 14 червня 2000 року
№ 91 у частині оформлення права власності ВАТ ´Кордонª на гуртожиток;

визнати недійсними накази регіонального відділення від 22 липня 1994 року №
2/219 ´Про приватизацію майна Тячівського консервного заводуª, від 6 травня 1996 року 
№ 3/768 ´Про перетворення у відкрите акціонерне товариство Тячівського консервного
заводу і затвердження Плану приватизаціїª і № 3/769 ´Про утворення відкритого акціонерH
ного товариства ´Тячівконсервª у частині приватизації гуртожитку;

зобовíязати регіональне відділення передати в установленому законом порядку гурH
тожиток по вул. Комсомольській у комунальну власність.

Постановою Тячівського районного суду від 12 грудня 2005 року було визнано недійH
сними рішення виконавчого комітету Тячівської міської ради від 30 травня 2000 року в чаH
стині оформлення права власності на гуртожиток, розташований по вул. Комсомольській,
б/н (Заводській, 1) у м. Тячеві, за ВАТ ´Кордонª і накази регіонального відділення 
№ 2/219, 3/768, 3/769 у частині приватизації гуртожитку і вилучено останній зі статутноH
го фонду ВАТ ´Кордонª. У задоволенні решти вимог позивачу відмовлено.

УДК 338.242

Вирішення проблеми гуртожитків 
у Закарпатській області

Наталія ДЖУГАН,
начальник юридичного відділу РВ ФДМУ
по Закарпатській області

© Н. Б. Джуган, 2009

Стаття надійшла до редакції 29.08.08
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Ухвалою апеляційного суду ЗакарH
патської області від 30 березня 2006 року
та постановою Вищого адміністративного
суду України від 13 грудня 2006 року заH
значену постанову залишено без змін. 

Наказом регіонального відділення від
15 серпня 2006 року № 09H01/145 гуртоH
житок повернуто в державну власність без
зміни розміру статутного фонду ВАТ ´КорH
донª, який уведено в Реєстр державного
майна, що не увійшло до статутних фондів
господарських товариств у процесі приваH
тизації, але перебуває на їх балансі.

Згідно зі ст. 8 Закону України ´Про
приватизацію державного житлового фонH
дуª у разі банкрутства підприємств, зміни
форми власності або ліквідації підприH
ємств, установ, організацій, у повному госH
подарському віданні яких перебуває дерH
жавний житловий фонд, останній повинен
передаватись у комунальну власність відH
повідних міських, селищних, сільських
рад.

Рішенням четвертої сесії V скликання
Тячівської міської ради від 22 вересня
2006 року надано згоду на передання гурH
тожитку колишнього консервного заводу з
державної власності у власність териH
торіальної громади м. Тячева та с. Тячівки.

Розпорядженням Тячівського міськоH
го голови від 4 жовтня 2006 року № 125а
було створено комісію з передачі гуртоH
житку в комунальну власність, до складу
якої ввійшли заступник міського голови,
представники регіонального відділення,
ВАТ ´Кордонª, Тячівського ´МіськжитлокоH
мунгоспуª, Тячівського районного підH
приємства технічної інвентаризації та ін.
Цією комісією 19 грудня 2006 року складеH
но акт прийманняHпередавання гуртожитку
в комунальну власність, який з невідомих
причин не був затверджений Тячівським
міським головою, як вимагає Положення
про порядок передачі обíєктів права дерH
жавної власності, затверджене постаноH
вою Кабінету Міністрів України від 21 веH
ресня 1998 року № 1482.

Між ВАТ ´Кордонª та ТОВ ´Норісª  (м.
Київ) 20 грудня   2006 року було укладено
договір купівліHпродажу нерухомого майна
ñ будівлі гуртожитку (літ. А) за адресою: м.
Тячів,   вул. Комсомольська, б/н (ЗаводсьH
ка, 1). Підставою для підтвердження права
власності продавця ñ ВАТ ´Кордонª ñ на
обíєкт продажу вказано Свідоцтво про
право колективної власності на нерухоме
майно від 14 червня 2000 року № 91 та
рішення виконавчого комітету Тячівської
міської ради від 30 травня 2000 року №
121, які, як зазначалося вище, визнані суH
дом недійсними в частині реєстрації гуртоH
житку за ВАТ ´Кордонª. Цей договір купівліH

продажу посвідчений 20 грудня 2006 року
приватним нотаріусом Київського міського
нотаріального округу і внесений у реєстр
нотаріальних дій за 
№ 15743.

Регіональним відділенням 25 грудня
2006 року було подано позовну заяву до
господарського суду Закарпатської області
про визнання недійсним вищезазначеного
договору. У ході судового розгляду відповіH
дач ñ ВАТ ´Кордонª ñ надав суду рішення
постійно діючого Третейського суду при
асоціації ´Український правовий альянсª
від 28 грудня 2006 року, яким ТОВ ´Норісª
визнано добросовісним набувачем нерухоH
мого майна ñ будівлі гуртожитку (літ. А). 

Зазначене рішення третейського суду
суперечило чинному законодавству УкраїH
ни, оскільки відповідно до ст. 124 КонстиH
туції України судочинство в Україні здійH
снюється Конституційним Судом України
та судами загальної юрисдикції. Третейські
суди не належать до системи КонституційH
ного Суду України та судів загальної юрисH
дикції, тобто вказане рішення не можна
вважати документом, що має преюдиціальH
не значення, згідно зі ст. 35 ГосподарськоH
го процесуального кодексу України.

Крім того, зазначене рішення треH
тейського суду було незаконним, оскільки
згідно зі ст. 2 Закону України ´Про треH
тейські судиª сторонами третейського розH
гляду є позивач і відповідач. Позивачами є
фізичні та юридичні особи, що предíявили
позов про захист своїх порушених чи
оспорюваних прав або охоронюваних заH
коном інтересів. Відповідачами є фізичні
та юридичні особи, яким предíявлено поH
зовні вимоги. У розглядуваній справі ВАТ
´Кордонª не міг бути відповідачем,
оскільки не оскаржував право власності
ТОВ ´Норісª. Відповідачем у справі повинH
но було бути регіональне відділення,
оскільки саме воно стало органом упH
равління даного нерухомого майна з моH
менту набрання законної сили постанови
Тячівського районного суду від 12 грудня
2005 року, а тому ця справа не підлягала
розгляду у третейському суді. 

Рішення третейського суду було осH
каржено прокуратурою Закарпатської обH
ласті в інтересах регіонального відділення.
Однак ухвалою господарського суду міста
Києва від 13 серпня 2007 року та постаноH
вою Київського апеляційного господарсьH
кого суду від 13 листопада 2007 року проH
куратурі Закарпатської області відмовлено
у прийнятті заяви про оскарження цього
рішення. 

І тільки постановою Вищого госпоH
дарського суду України від 2 квітня 2008
року вищевказану постанову Київського

апеляційного господарського суду скасоH
вано, а справу направлено на новий розH
гляд.

Листом від 25 квітня 2007 року 
№ 09/154 Тячівське районне підприємство
технічної інвентаризації повідомило регіоH
нальне відділення про отримання постаH
нови господарського суду міста Києва від 5
квітня 2007 року за позовом ТОВ ´Норісª
до Тячівського районного підприємства
технічної інвентаризації про визнання неH
дійсним рішення № 09/381 від 22 грудня
2006 року та зобовíязання відповідача заH
реєструвати право власності на нерухоме
майно за позивачем ñ ТОВ ´Норісª.

На зазначену постанову регіональним
відділенням у порядку ст. 185 Кодексу
адміністративного судочинства України поH
дано апеляційну скаргу.

На теперішній час ухвалою КиївськоH
го апеляційного адміністративного суду від
6 квітня 2008 року задоволено клопотання
ТОВ ´Норісª і зупинено провадження в
даній справі.

Рішенням господарського суду ЗакарH
патської області від 28 лютого 2007 року
регіональному відділенню відмовлено в заH
доволенні позову до ВАТ ´Кордонª та ТОВ
´Норісª про визнання недійсним договору
купівліHпродажу будівлі гуртожитку (літ. А).
На це рішення регіональним відділенням
було подано касаційну скаргу. Постановою
Вищого господарського суду України від
31 жовтня 2007 року вказану касаційну
скаргу задоволено, рішення суду першої інH
станції скасовано і справу направлено на
новий розгляд. 

За нового розгляду рішенням госпоH
дарського суду Закарпатської області від
29 липня 2008 року договір купівліHпродаH
жу визнаний недійсним. Однак і на це
рішення ВАТ ´Кордонª подано апеляційну
скаргу.

Наведений приклад свідчить про амоH
ральні дії з боку балансоутримувача гуртоH
житку, який порушує не лише законні праH
ва державного органу приватизації, а
більшою мірою права громадян, які проH
живають у гуртожитку, оскільки останні
вже понад три роки живуть у незадовільH
них побутових умовах (без водоH та газопоH
стачання, теплової енергії, під аварійно неH
безпечним дахом). 

Регіональним відділенням вживаютьH
ся всі можливі заходи щодо оскарження
цих незаконних дій і прискорення переданH
ня гуртожитку в комунальну власність.
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Ця робота присвячена питанням економічного зносу та практичного застоH
сування способів його розрахунку.

Проблема дослідження нині особливо актуальна, про що свідчить велика
кількість публікацій з даної тематики.

В Україні на цей момент не розроблені способи визначення економічного
зносу, які б задовольняли співтовариство оцінювачів. Водночас існує кілька споH
собів, що заслуговують на особливу увагу. Економічний знос виявляється у скоH
роченні попиту на виріб за рахунок зовнішніх факторів (внутрішньогалузевих
змін, скорочення попиту на певні види продукції, зниження якості або нестачі
сировини, адміністративних обмежень тощо). Втрати внаслідок ліквідності вироH
бу на ринку обернено пропорційні економічному зносу (що значніший знос, то
більші втрати внаслідок ліквідності). Під час оцінки спеціалізованих обíєктів, які
беруть участь у виробництві сукупного продукту, економічний знос зумовлений
цілою низкою причин, зокрема загальноекономічними або внутрішньогалузевиH
ми змінами, у тому числі скороченням попиту на певний вид продукції або зниH
женням якості сировини, робочої сили, допоміжних систем, споруд та коH
мунікацій, а також змінами правового характеру.

Зовнішній економічний знос ñ це втрата вартості майна в результаті впливу
зовнішніх щодо майна факторів. Різні зовнішні фактори (міжнародні, національH
ні, галузеві або локальні) впливають на розмір доходу від використання майна
та, отже, на його ринкову вартість.

Економічний знос майнових
комплексів промислових підприємств ñ
методи розрахунку

УДК 330.526.33:347.12

© Л. П. Тимощик, 2009

Стаття надійшла до редакції 13.11.08

Лілія ТИМОЩИК,
заступник начальника відділу оцінки
цілісних майнових комплексів та
обíєктів 
у нематеріальній формі ФДМУ, 
канд. екон. наук
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Для визначення економічного
зносу необхідно проаналізувати всі
економічні характеристики обíєкта
оцінки та його галузевого середовища
на певний час ñ дату оцінки. Цей анаH
ліз повинен включати історію доходів
обíєкта оцінки та інші фактори, які
впливають на стан активу. Для нерухоH
мості невеликого масштабу суттєвим
може виявитися вплив локальних ринH
кових умов ñ зонування, стану місцеH
вої економіки та безробіття. Великі
обíєкти нерухомості більшою мірою
зазнають впливу з боку регіонального,
національного та глобального сектоH
рів економіки. Більшість видів майна,
включаючи нерухомість, а також інші
капітальні активи та складові діючого
бізнесу (матеріальні та нематеріальні
активи, робочий капітал) залежать від
локальних економічних факторів, проH
те зазвичай найзначніше на них вплиH
ває стан галузі.

Галузеві економічні умови впливаH
ють на всі аспекти бізнесу, частиною
якого є нерухомість, машини та устатH
кування. До цієї категорії належать заH
води ñ цементні, з виробництва сталі,
нафтохімічні, хімічні та інші переH
робні, нафтоH, газоH та вуглевидобувні
галузі, а також майнові комплекси
інших галузей. Типові дані для
дослідження економіки галузі промисH
ловості включають річні звіти комH
паній, звіти Комісії з цінних паперів,
галузеві аналітичні огляди про зміну
цін на продукти та сировину, звіти
інвестиційних банків та брокерів, уряH
ду. За допомогою цих даних можна
визначити, чи знижуватимуться дохоH
ди, а отже, і вартість активів .

Водночас для універсальних актиH
вів, які можуть використовуватись у
різних галузях, фактори економічного
зносу конкретного користувача не
можна застосовувати. Наприклад, екоH
номічний знос майнового комплексу з
виробництва автомобільних антен доH
волі великий, проте будівлю заводу
можна використовувати для інших виH
робництв. Таким чином, економічний
знос негативно впливає на вартість усH
таткування, яке використовується у
виробництві автомобільних антен, але
не на вартість будівлі.

До основних причин зовнішнього
економічного зносу спеціалізованого
устаткування належать такі:

скорочення попиту на продукцію,
яка виготовляється на устаткуванні,
що оцінюється. Наприклад, внаслідок
заміни упаковки для молочної проH
дукції у вигляді склотари на інший вид
через зовнішній знос різко знизилися
ціни на устаткування для виробництва
склотари; у багато разів знизився зовH
нішній економічний знос устаткування
для виробництва грамплатівок після
появи на ринку аудіокасет, а згодом
СDHдисків;

посилення конкуренції з імпортH
ними виробами. У результаті знецінюH
ється вітчизняне устаткування для виH
робництва продукції такого самого
призначення. Наприклад, з появою у
продажу японських кольорових кінеH
скопів знецінилося вітчизняне устатH
кування для їх виробництва; збільшивH
ся зовнішній економічний знос устатH
кування вітчизняних авіаційних заH
водів у звíязку з використанням багаH
тьма авіаперевізниками в Україні пасаH
жирських літаків зарубіжного виробH
ництва;

ускладнення з постачанням сироH
виною та комплектуючими виробами
виробників автомобілів, збільшення
затрат на комунальні послуги, посиH
лення інфляції, підвищення процентH
них ставок, податків поряд з несприH
ятливою конíюнктурою ринку. Усе це
призводить до зниження прибутку в
ряді сфер виробництва та знецінення
технологічного устаткування, що заH
стосовується.

Першим кроком кількісного визH
начення економічного зносу є досліH
дження та кількісна оцінка економічH
них факторів, які зумовлюють зниженH
ня вартості бізнесу та, отже, активів.
Економічний знос зíявляється з поліпH
шення можливості для інвестицій.
Зниження вартості, що повíязано з
економічним зносом, зумовлюється
станом попиту та пропозиції в екоH
номіці, наявністю конкуренції. ЗазвиH
чай інвестиції не усувають економічH
ного зносу, який може змінитися (наH
віть зійти нанівець) зі зміною ситуації
в галузі.

Економічний знос проявляється в
галузі за таких обставин:

скорочення попиту на продукцію
компанії;

перевиробництва в галузі;
переміщення пропозиції сировини;

збільшення затрат на сировину,
трудові ресурси, транспортування за
незмінної ціни кінцевої продукції або
її поступового підвищення;

коли урядові норми вимагають інH
вестицій в модернізацію устаткування,
що скорочує рентабельність виробH
ництва;

коли затребувані органами дерH
жавного регулювання затрати на проH
грами з охорони навколишнього сереH
довища призводять до скорочення
рентабельності виробництва.

Економічний знос, на відміну від
фізичного та функціонального, уважаH
ється неусувним через великі суми затH
рат, які спрямовуються на усунення
зовнішніх факторів.

Економічний знос можна визначаH
ти такими методами:

капіталізації втрат доходу внасліH
док зовнішнього впливу (капіталізації
втрат в орендній платі);

порівняння продажів подібних
(парних) обíєктів;

строку економічного життя (для
всіх видів зносу).

Метод капіталізації втрат доходу
внаслідок зовнішнього впливу (капітаH
лізації втрат в орендній платі) засноваH
ний на порівнянні доходів від орендH
ної плати двох обíєктів, один з яких
зазнає економічного зносу. КапіталіH
зація втрат доходу від порівняння цих
обíєктів характеризуватиме величину
зносу.

Метод порівняння продажів поH
дібних (парних) обíєктів заснований
на аналізі цінової інформації про неH
щодавно продані аналогічні обíєкти
(наприклад, на ринку нерухомості проH
даються два порівнянних обíєкти,
один з яких не має ознак економічноH
го зносу, а інший має такі ознаки. За
різницею цін на ці обíєкти можна визH
начити економічний знос обíєкта, що
оцінюється).

Застосування даних методів у
стандартному вигляді ускладнено з таH
ких причин: методи передбачають
порівняння обíєктів у двох станах ñ
без зміни зовнішніх умов і зі змінениH
ми зовнішніми умовами, в результаті
чого виникають труднощі щодо одерH
жання достовірної інформації.

Метод строку економічного життя
базується на припущенні про залишH
ковий строк економічного життя. Під
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час застосування цього методу передH
бачається, що всі наявні види зносу
обíєкта оцінки враховані. Знос розраH
ховується згідно з вимогами п. 11
Національного стандарту № 2 ´Оцінка
нерухомого майнаª, затвердженого поH
становою Кабінету Міністрів України
від 28.10.04 № 1442.

Протягом останніх років розробH
лено низку методів визначення еконоH
мічного зносу, які засновані на аналізі
операційного завантаження, рентаH
бельності капіталу, ринкових мульH
типлікаторів, впливі макроекономічH
ного середовища, а також урахування
корисності, що зменшується. ОсH
танній з перелічених методів розглянеH
мо більш докладно.

У розрахунку економічного зносу
враховується принцип заміщення, тобH
то категорія корисності обíєкта. З екоH
номічних причин частина потужносH
тей виявляється незадіяною та не дає
користі. Оскільки корисність обíєкта у
звíязку з недовикористанням менша,
ніж у обíєкта, який працює на повну
потужність, його вартість знижується.

Економічний знос, зумовлений
зниженням попиту на продукцію, купіH
вельної спроможності, визначається
так.

Для обíєктів, які характеризуютьH
ся ринковою вартістю, економічний
знос ñ це різниця вартості відтворення
або заміщення обíєкта оцінки, скориH
гована на розмір інших видів зносу, і
ринкової вартості обíєкта. Аналогічна
ситуація для обíєктів спеціалізованого
майна, які не характеризуються ринH
ковою вартістю, оскільки залишкова
вартість заміщення як економічна каH
тегорія є найкращим доступним субH
ститутом ринкової вартості (як це визH
начено Міжнародними стандартами
оцінки). Особливість у цьому разі поH
лягає в тому, що відносно оцінки спеH
ціалізованого майна не існує очевидH
ного критерію адекватності визначенH
ня економічного зносу (таке майно не
має прямих оцінок, отриманих з викоH
ристанням дохідного або порівняльноH
го підходу).

Адекватність урахування еконоH
мічного зносу спеціалізованого майна
в процесі оцінки визначається не на
рівні окремого обíєкта, а шляхом
порівняння пообíєктної оцінки майна
майнових комплексів, які характеризуH

ються ринковою вартістю, з оцінками
вартості цих комплексів, які можна отH
римати з використанням дохідного
або порівняльного підходу. Під час
оцінки має реалізовуватися просте
правило синергетики ñ вартість склаH
дових частин обíєкта не може перевиH
щувати вартості цілого, в іншому виH
падку продаж майнового комплексу
елементами мав би бути вигіднішим,
ніж продаж його як цілого. Однак у
більшості випадків залишкова варH
тість заміщення в принципі не харакH
теризує ймовірну вартість реалізації
спеціалізованого майна окремо від
комплексів. Вартість комплексів, проH
даж яких поелементно є кращим, хаH
рактеризує не сума ринкової або заH
лишкової вартості елементів цих комH
плексів, а результат ліквідації майна
цих комплексів, під час визначення
якого спеціалізоване майно має оціH
нюватися переважно як ´брухтª.

Відомі два варіанти техніки урахуH
вання економічного зносу. Перший
варіант полягає у визначенні знижуH
вальних коефіцієнтів до вартості відH
творення або заміщення обíєктів на
підставі аналізу рівня очікуваного заH
вантаження їх виробничих потужносH
тей. Проте ця техніка недосконала з
позицій формальної логіки, оскільки
на стадії прийняття рішення про будівH
ництво та проектування промислових
обíєктів не завжди передбачається
повне завантаження їх потужностей і
відповідно в конкретних економічних
умовах це не гарантує прибуткової
діяльності обíєкта. Іншими словами,
обíєкт, потужності якого завантажені
повністю, може мати вартість, близьку
до вартості ліквідації. У звíязку з цим
такий варіант техніки використоH
вується переважно за неможливості
використання іншого варіанта.

Другий варіант техніки обчисленH
ня використовується лише у випадках,
коли обíєкти спеціалізованого майна
оцінюються (переоцінюються) у складі
комплексів, які можна оцінювати з виH
користанням дохідного або порівняльH
ного підходу. Цей варіант полягає у
визначенні переоціненої вартості майH
на, яке формує комплекс, як поH
обíєктно (при цьому спеціалізоване
майно оцінюється за залишковою варH
тістю заміщення без урахування екоH
номічного зносу, а неспеціалізоване ñ

за ринковою вартістю), так і в комH
плексі (з використанням дохідного або
порівняльного підходу). Різниця двох
зазначених оцінок і буде економічним
зносом обíєктів комплексу. В подальH
шому завдання полягає в розподілі
певної суми економічного зносу комH
плексу між його елементами.

Вибір оптимальних принципів таH
кого розподілу був предметом багаH
торічних досліджень та дискусій у проH
фесійному середовищі. Рекомендації
щодо вибору принципу наведені в
Стандарті 36 Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (IAS). Також у
цьому стандарті містяться докладні реH
комендації з техніки визначення екоH
номічного зносу, який по суті є зменH
шенням корисності (англ. ñ impairH
ment) необоротних активів.

Процедура техніки полягає у такоH
му:

1. Зменшення корисності (екоH
номічний знос) комплексу не повинно
впливати на оцінку обíєктів, які харакH
теризуються ринковою вартістю, тобH
то сума економічного зносу комплексу
є сумою зносу спеціалізованого майна.

2. Вартість кожного окремого
обíєкта у складі комплексу за результаH
тами розподілу економічного зносу не
може бути меншою від вартості, яка
може бути отримана під час його
відчуження як окремого обíєкта (для
неспеціалізованого майна ñ ринкової
вартості, для спеціалізованого ñ варH
тості ліквідації).

3. Оскільки обíєкти, які формуH
ють комплекс, працюють і знецінюH
ються за зменшення його прибуткоH
вості, доцільно використовувати споH
сіб пропорційного розподілу сукупноH
го економічного зносу комплексу щоH
до переоціненої вартості обíєктів.

Таким чином, розподіл економічH
ного зносу між обíєктами, які підлягаH
ють уціненню, пропорційний до їх пеH
реоціненої вартості (залишкової варH
тості заміщення без урахування екоH
номічного зносу) рекомендується як
основний підхід. Стандартом допусH
кається використання інших проH
порцій розподілу у випадку, якщо їх
адекватність може бути обґрунтована,
проте на практиці не відомі факти виH
користання цієї можливості.

Другий варіант техніки визначенH
ня економічного зносу принципово
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кращий за перший, оскільки не супеH
речить формальній логіці, забезпечує
точніші результати переоцінки необоH
ротних активів за комплексами в ціH
лому.

Основні етапи техніки визначенH
ня економічного зносу, що застосовуH
ється, такі:

ідентифікація майнового компH
лексу, вартість якого можна розрахуH
вати з використанням дохідного підхоH
ду;

складання прогнозів грошових
потоків для майнового комплексу;

вибір адекватних ризиків інвесH
тицій у придбання майна ставок дисH
конту; 

визначення вартості майнового
комплексу та його необоротних акH
тивів методом залишку. Іншими словаH
ми, вартість необоротних активів, що
оцінюються, визначається в залишку
як різниця вартості майнового комH
плексу та витрат потенційного покупH
ця для створення на базі необоротних
активів, що оцінюються, такого підH
приємства. В масштабі оцінки такими
активами є оборотні активи в межах
нормативної потреби на обслуговуванH
ня виробничої програми, прогнозоваH
ної на перший рік;

визначення індексу уцінення спеH
ціалізованого майна;

коригування залишкової вартості
заміщення спеціалізованого майна;

контроль за дотриманням правиH
ла знецінення обíєктів не нижче їх
вартості ліквідації, коригування виH
хідних даних (метод коригування таH
кий: обíєкти, які внаслідок викорисH
тання коефіцієнта економічного зноH
су переоцінюються нижче вартості
ліквідації (зазвичай значно зношені
обíєкти), оцінюються за вартістю
ліквідації та розглядаються як оцінені

за ринковою вартістю, яка для таких
обíєктів дорівнює вартості
ліквідації).

Економічний знос (%) визначаєтьH
ся за формулою

МК ñ РВНА ñ ВЛ
ЕЗ = 1 ñ óóóóóóó ∑ 100,

ЗВЗ

де МК ñ ринкова вартість майнового
комплексу, розрахована з використанH
ням дохідного підходу без урахування
оборотних активів; РВНА, ВЛ ñ необоH
ротні активи, оцінені за вартістю відH
повідно ринковою та ліквідації;  ЗВЗ ñ
залишкова вартість заміщення спеH
ціалізованих необоротних активів,
розрахована з використанням витратH
ного підходу.

Таким чином, зовнішній економічH
ний знос зíявляється у випадку, коли в
економіці поліпшуються можливості
для інвестування. Якщо уряд намаH
гається контролювати ринок ззовні,
так само виникає економічний знос,
який знижує вартість активів. ЗниженH
ня вартості активів, що повíязано з
економічним зносом, зумовлюється
надлишковою пропозицією в економіH
ці та наявністю конкуренції. Зазвичай
інвестиції не усувають економічного
зносу, який може зійти нанівець зі зміH
ною умов у галузі.

В ідеалі визначати економічний
знос потрібно кількома методами
оцінки.

Проаналізовані методи кількісної
оцінки економічного зносу не можна
використовувати для всіх видів власH
ності та галузей. Насамперед необхідH
но вивчити актив та галузь з метою виH
явлення економічного зносу та методу
його оцінки.
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У становищі, в якому нині перебуває українська економіка, не можна нехтуH
вати таким потенційно потужним чинником підвищення її ефективності, як залуH
чення приватних вітчизняних та іноземних інвестицій з використанням конH
цесійної схеми.

Організація у країні концесій ñ справа делікатна, а суперечності цілей та інтеH
ресів їх головних учасників ñ уряду приймаючої країни і концесіонера ñ зумовлюH
ють необхідність пошуку взаємовигідних рішень. Недосконалість концесійних
відносин, що виникають, може призвести до того, що надії на позитивний вплив
концесій на економіку країни не виправдаються.

Основним нормативним документом у галузі концесійних відносин є Закон УкH
раїни ´Про концесіїª від 16 липня 1999 р. [1], який передбачає подальше прийH
няття галузевих нормативних актів. З огляду на це після прийняття базового заH
кону про концесії був прийнятий Закон України ´Про концесії на будівництво та
експлуатацію автомобільних дорігª від 14 грудня 1999 р. [2].

Наявність законодавства про концесії ще не означає реальних можливостей
для інвесторів реалізовувати концесійні механізми в Україні. Успішна реалізація
цих механізмів неможлива через істотні недоліки законодавчого регулювання
концесійної діяльності, серед яких зазначимо найголовніші. У випадку, якщо
концесіонер здійснює діяльність, що підпадає під ліцензування, він зобовíязаний
отримати відповідну ліцензію. Таким чином, право концесіонера на здійснення
певного виду діяльності виникає не з концесійного договору, а фактично делеH
гується на підставі адміністративноHправового акта ñ ліцензії. Такий підхід нівеH
лює громадянськоHправовий характер концесійних відносин та перетворює його
на адміністративноHправовий, що випливає з ліцензії. У цьому розрізі концесійні
механізми не виконують своїх функцій. 

Правила проведення концесійних конкурсів складені так, що на їх підставі
має сенс проводити конкурс тільки в разі укладання масштабних концесійних
угод. Для невеликих проектів дотримання всіх правил може виявитись обтяжуH
ючим. 

Однією з головних проблем законодавства про концесії є відсутність гарантій
з боку держави щодо покриття ризиків інвестора в разі недосягнення обíєктом
проектної потужності. Крім того, терміни окупності концесійних проектів доволі
тривалі, що ускладнює прогнозування повернення інвестицій. 

Законодавець фактично не надає пільг концесійному підприємству. КонH
цесіонер сплачує мито, ПДВ і акцизний збір при ввезенні матеріальних цінностей
на загальних підставах. При цьому незалежно від наслідків господарської діяльH
ності концесіонер повинен перераховувати до бюджету ще й концесійні платеH
жі. Згідно зі ст. 8 Закону України ´Про концесії на будівництво та експлуатацію
автомобільних дорігª на період будівництва, введення в експлуатацію побудоваH

УДК 338.246.025

© Є. Ю. Гайко, 2009

Стаття надійшла до редакції 10.11.08

Проблеми українського
законодавства про концесії

Євгенія ГАЙКО,
аспірантка Харківської національної 
академії міського господарства

Відповідно до постанови Вищої атестаційної комісії України від 09.06.99 № 1H05/7 Бюлетень включений до
Переліку № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за розділом ´Економічні наукиª.

Редакція започатковує рубрику ´Сторінка молодого вченогоª і запрошує до співпраці науковців, аспірантів і
здобувачів.



17

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

ної на умовах концесії автомобільної
дороги і повної окупності капітальних
вкладень концесіонер може звільнятиH
ся від загальнодержавних та місцевих
податків і зборів відповідно до закоH
нодавства України. Проте ´можеª зовH
сім не означає, що концесіонер буде
звільнений від оподаткування. 

Зазначені питання треба вирішуваH
ти в законодавчому порядку з урахуH
ванням інтересів як держави, так і
концесіонера. Зокрема, потрібно заH
безпечити гарантії держави щодо
участі у проектах, розподілу ризиків
між державою та приватним інвестоH
ром, а тимчасове звільнення від опоH
даткування зробить концесію інвесH
тиційно привабливішою для інвесH
торів.

Успіх реалізації концесійного проH

екту багато в чому залежить від того,
як визначатиметься концесіонер, адH
же він виконує всі проектні роботи та
займається довгостроковою експлуаH
тацією обíєкта. Існує кілька методів
надання концесій: конкурсні змаганH
ня; прямі переговори; конкурентні пеH
реговори, які поєднують елементи
двох попередніх методів. ЗаконодавH
ство України [1; 3] декларує, що конH
цесіонер повинен відбиратися за конH
курсом, що найбільшою мірою відпоH
відає поширеній міжнародній пракH
тиці. Багато країн під час впроваH
дження інфраструктурних концесій
використовували саме конкурсний меH
тод. Концесійні конкурси мають три
головні переваги: гарантують прозоH
рість процедури надання концесії; заH
безпечують ринковий механізм відбоH

ру кращої пропозиції та зниження варH
тості будівництва; збуджують інтерес
широкого кола потенційних інвесH
торів.

Існує багато критеріїв, за якими
проводиться конкурсний відбір преH
тендентів. У міжнародній практиці
найчастіше використовують такі криH
терії відбору:

найвищий концесійний платіж
(одноразовий чи щорічний), який
сплачується концесієдавцю. У разі
встановлення урядом цього критерію
відбору одразу повинна визначатися
ставка дисконту для приведення
майбутньої вартості грошей до поточH
ної;

найбільший обсяг інвестицій, який
буде освоєний концесіонером;

найнижчі тарифи для споживачів

Оголошення концесійного конкурсу

Критерії:
діяльність на подібних ринках;
фінансова стійкість;
якість послуг;
дохід на ринку;
загальна вартість капіталу

Критерії:
найвищий концесійний платіж;
мінімальні тарифи для споживачів послуг;
найбільший обсяг інвестицій концесіонера;
найнижчі субсидії від держави;
чиста теперішня вартість майбутнього
грошового потоку та ін.

Відповідність претендентів
вибраним критеріям

Відповідність претендентів
вибраним критеріям

Задовільна оцінка
претендентів

Невідповідність претендентів
вибраним критеріям

Вибуття
претендентів

Невідповідність претендентів
вибраним критеріям

Незадовільна оцінка 
претендентів

Проведення конкурсу

Визначення переможця

Деталізовані переговори

Укладання концесійного договору

Попередня кваліфікація

Оцінка технічної частини 
конкурсної пропозиції 

Оцінка фінансової частини 
конкурсної пропозиції
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послуг;
чиста теперішня вартість майбутньH

ого грошового потоку від діяльності
обíєкта концесії;

найнижча субсидія, що надаватиH
меться компаніїHоператору для упH
равління збитковими службами;

найбільше охоплення споживачів
послугами;

найкоротша тривалість концесії. 
Вибір критерію відбору залежить

від багатьох факторів: мети приймаюH
чої країни; обíєкта, який надаватиH
меться в концесію: існуючий чи такий,
що створюватиметься; кількості та
вартості майна, що передається приH
ватній компанії; видів ризику, їх розH
поділу та ін. Уряд не може одночасно
досягти двох цілей, наприклад, макH
симізувати доходи бюджету та доброH
бут споживачів* (шляхом зниження
тарифів). Максимізації бюджетних доH
ходів можна досягти в разі, якщо криH
терієм відбору переможця концесійноH
го конкурсу взяти найвищий конH
цесійний платіж. Добробут спожиH
вачів можна максимізувати шляхом
проведення конкурсу, де критерієм
відбору є найнижчий тариф для споH
живачів.

Останнім часом зажив популярH
ності метод відбору переможця конH
курсу за критерієм найнижчої тепеH
рішньої вартості майбутнього потоку
доходів. Вперше такий підхід був реH
алізований в автодорожній концесії в
Чилі. Найчастіше він використовуєH
ться для проектів, що характеризуюH
ться великою кількістю ринкових риH
зиків з ускладненням прогнозування
доходів концесіонера. У разі застосуH
вання цього методу термін концесії не
визначається чітко, а встановлюється
так, щоб забезпечувалися повернення
концесіонеру вкладених коштів та отH
римання ним справедливого прибутку.
Таким чином, термін концесії регуH
люється залежно від попиту на послуH
гу і знижує ринкові ризики для операH

тора в умовах невизначеності. В УкраїH
ні таку схему неможливо реалізувати
без відповідних законодавчих змін.

Відомо, що сфера комунальних поH
слуг в Україні є збитковою. У цьому
разі критерієм відбору може бути виH
користаний мінімальний обсяг субH
сидії на одиницю продукції. Завдяки
конкуренції між претендентами уряд
може досягти мінімізації субсидій.
Проведення конкурсу з мінімальним
обсягом субсидії краще, ніж надання
пільг щодо сплати концесійних плаH
тежів та податків, як закріплено у
вітчизняному законодавстві, оскільки
такий підхід прозоріший і може викоH
ристовуватись як інструмент регулюH
вання концесійної діяльності.

Таким чином, існує багато фінансоH
вих критеріїв, за якими вибирається
концесіонер. Від вибору критерію
значною мірою залежить те, якого
концесіонера буде вибрано, як реаліH
зовуватиметься проект і насамкінець
як задовольнятимуться потреби споH
живачів.

З урахуванням вищенаведених проH
позицій можна запропонувати певну
послідовність проведення концесійноH
го конкурсу, алгоритм якого наведеH
ний на рисунку.

Як засвідчують результати досліH
джень, негнучкість українського закоH
нодавства перешкоджає застосуванH
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ню ринкових механізмів надання конH
цесії та негативно відбивається на заH
лученні великих іноземних компаній.
Відповідно до вітчизняного законоH
давства визначення концесійних плаH
тежів не орієнтоване на прибуток і
відбувається перед визначенням переH
можця концесійного конкурсу, що суH
перечить міжнародній практиці. МожH
на передбачити, що найчастіше
розмір концесійного платежу встановH
люватиметься неправильно, буде
обíєктом численних переглядів і, отH
же, термін укладання концесійного доH
говору переноситиметься. У звíязку з
цим процедура визначення концеH
сійного платежу потребує вдосконаH
лення: його розмір повинен встановH
люватися в результаті концесійного
конкурсу. Концесійний платіж поклиH
каний відігравати роль інструмента
регулювання концесійної діяльності,
оскільки створює стимули для зниженH
ня витрат. Нині він не виконує регулюH
ючих функцій, спричинюючи
збільшення витрат на проект та обмеH
ження його прибутковості. Для провеH
дення прозорих та ефективних конH
цесійних конкурсів законодавство про
концесії має бути приведено у відпоH
відність до міжнародних норм та сутH
тєво вдосконалено в частині провеH
дення концесійних конкурсів.

_________

* Під добробутом споживачів розуміється
величина, що розраховується як різниця між
цінами, які готові сплачувати і фактично
сплачують споживачі. Добробут споживачів
збільшується зі збільшенням обсягу випуску
продукції та зниженням ціни за послуги, що
купуються.
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Відродження ОНБ: 
культурноHоздоровчий,
виставковоHторговельний 
центр у Кіровограді 
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Імідж міста багато в чому залежить від його
зовнішнього вигляду. У Кіровограді на одному з найпоH
мітніших місць поблизу центру багато років височіла
потворна аварійна споруда, зведення якої зупинилося
за будівельної готовності обíєкта більш як 50 %. 

Історія цього обíєкта незавершеного будівництва
доволі давня. Ще в 1977 році депутат Верховної Ради
СРСР від Кіровоградщини добився в центральних оргаH
нах влади проекту театру та виділення коштів на його
будівництво. Місце під забудову було вибрано мальовH
ниче ñ на одному з найвищих пагорбів міста, звідки
відкривається чудова панорама. Проте казус полягав у
тому, що театр на 1 000 місць для міста з чисельністю
населення 300 тисяч надто великий. Будівництво театH
ру, розпочавшись у 1979 році, за деякий час через екоH
номічну кризу та інфляцію зупинилося, а в 1996 році ñ
припинилося. Так і залишився на довгі роки недобудоH
ваний театр німим докором безгосподарності, з часом
втрачаючи окремі конструкції.

Нарешті після тривалих суперечок у 2002 році на
аукціоні незавершене будівництво театру було продаH
но. Проте покупець був змушений багато часу витратиH
ти на те, щоб одержати в оренду земельну ділянку, на
якій розташовувався обíєкт. Лише у 2006 році було укH
ладено договір про оренду земельної ділянки під
обíєктом незавершеного будівництва.

На час приватизації споруда театру нагадувала
авгієві стайні ñ бруд та сміття починаючи з підвалу і
закінчуючи останнім поверхом будівлі. Здійснивши
технічну експертизу споруди, покупець дістав змогу
розпочати будівництво за умови добудови споруди теаH
тру як культурноHоздоровчого, виставковоHторговельH
ного комплексу. Роботи з добудови були поділені на чоH
тири черги.

На початку 2007 року було введено в експлуатацію
першу чергу культурноHоздоровчого, виставковоHторH
говельного центру. Відкрито три супермаркети: ´КопилH
каª з торговельною площею 3 488,0 м2, будівельних маH
теріалів ´Буддвірª з торговельною площею 1 008,15 м2,
де працюють понад 30 осіб, та електроніки ´ТехноярмаH
рокª, у просторій залі якого покупці мають змогу неH
квапливо вибрати за допомогою консультантів побутоH
ву техніку.

Восени  2007  року  введено  в  експлуатацію
кінотеатр ´Порталª на 350 глядацьких місць. Затишна
зала,  мíякі зручні крісла та чудова акустика приваблюH
ють глядачів. 

Відкрито магазинHсалон з продажу сучасних меблів.
З уведенням у дію ´Ігросвітуª збільшилась кількість
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місць, де можна відпочити родиною. Тепер батьки маH
ють змогу цікаво проводити вільний час разом із
дітьми. Дітям пропонуються різноманітні безпечні розH
ваги, у той час як батьки можуть спостерігати за ними,
сидячи в затишному кафе, де пропонується широкий
асортимент соків, гарячих напоїв, піци, солодощів. У
сусідній залі комфортні умови для гри в настільний
теніс, більярд. Працює облаштований за останнім слоH
вом техніки компíютерний зал. Чисельність персоналу
загалом становить 20 осіб.

Відкрито структурний підрозділ акціонерного коH
мерційного банку ´ТАСHКомерцбанкª, у штаті якого наліH
чується 8 працівників.

Загальна площа обíєкта становить 17 250 м2, увеH
дені дві черги ñ відповідно 7 485 та 5 686 м2. При цьоH
му працевлаштовано близько 300 осіб.

Тривають роботи з уведення в дію третьої черги
обíєкта. 

Обладнання більярдної зали відповідає сучасним
міжнародним нормам.

Готується до зустрічі гостей міста затишний готель
на пíятнадцять номерів на однуHдві особи. 

Кіноконцертний комплекс, до складу якого входять
дискотечна зала та кінотеатр на 100 глядацьких місць,
невдовзі відчинить двері для відвідувачів. Сучасний
кінозал запропонує комфортабельні умови для перегляH
ду кінофільмів. Молодь отримає змогу цікаво та весело
проводити дискотечні вечори в залі з приємним
інтерíєром, якісними акустичною та вентиляційною сиH
стемами.

Приватне підприємство ´Стиль моделсª запросить
маленьких жителів міста та області спробувати свої сиH
ли в моделінгу. 

Щодо обíєктів четвертої черги ñ СПАHкомплексу, баH
сейну та лазні ñ завершуються будівельні роботи. ДопоH
ки басейн існує тільки у спортивній школі міста і через
обмеженість площі не в змозі приймати всіх бажаючих.

Отже, завдяки введенню в дію цього комплексу
соціальноHгромадського призначення кожна родина маH
тиме можливість культурно й цікаво проводити вільний
час ñ для цього створюються всі умови. Водночас це озH
начає збільшення кількості в місті робочих місць.

Зрозуміло, що такий обíєкт у масштабах держави ñ
дрібниця. Але з таких приємних дрібниць складається
добробут як окремих громадян, так і держави в цілому.

Підготувала Людмила ШЕЧКОВА
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Закон України ´Про акціонерні тоH
варистваª прийнято Верховною Радою
України 17 вересня 2008 р. за № 514HVI.

Зазначеним Законом змінені типи
акціонерних товариств і чітко встановH
лені відмінності між ними. Так, акціонерні
товариства за типом поділяються на
публічні та приватні. Публічне акціонерне
товариство зобовíязане пройти процедуH
ру лістингу та залишатися у біржовому
реєстрі принаймні на одній фондовій
біржі. Водночас всі договори купівліHпроH
дажу акцій цього товариства можуть уклаH
датися лише на біржі, де товариство
пройшло процедуру лістингу. Публічне
акціонерне товариство може здійснювати
приватне та публічне розміщення акцій.

Приватне акціонерне товариство
має здійснювати лише приватне розH
міщення акцій, а його кількісний склад
не може перевищувати 100 акціонерів.
За рішенням загальних зборів може
змінюватися тип акціонерного товаH
риства.

Законом встановлено, що акції тоH
вариства існують виключно в бездокуH
ментарній формі.

Суттєво розширено коло питань, які
належать до виключної компетенції загаH
льних зборів. До таких питань належать:

1) визначення основних напрямів
діяльності акціонерного товариства;

2) внесення змін до статуту товариства;
3) прийняття рішення про анулюH

вання викуплених акцій;
4) прийняття рішення про зміну тиH

пу товариства;
5) прийняття рішення про розміH

щення акцій;
6) прийняття рішення про збільH

шення статутного капіталу товариства;
7) прийняття рішення про зменшенH

ня статутного капіталу товариства;
8) прийняття рішення про дробленH

ня або консолідацію акцій;
9) затвердження положень про заH

гальні збори, наглядову раду, виконавH
чий орган та ревізійну комісію (ревізора)
товариства, а також внесення змін до
них;

10) затвердження інших внутрішніх
документів товариства, якщо інше не
передбачено статутом товариства;

11) затвердження річного звіту тоH
вариства;

12) розподіл прибутку і збитків тоH
вариства;

13) прийняття рішення про викуп
товариством розміщених ним акцій;

14) прийняття рішення про форму
існування акцій;

15) затвердження розміру річних
дивідендів;

16) прийняття рішень з питань поH
рядку проведення загальних зборів;

17) обрання членів наглядової ради,
затвердження умов цивільноHправових
або трудових договорів, що укладатимутьH
ся з ними, встановлення розміру їх винаH
городи, обрання особи, яка уповноваH
жується на підписання цивільноHправових
договорів з членами наглядової ради;

18) прийняття рішення про припиH
нення повноважень членів наглядової
ради;

19) обрання голови та членів ревіH
зійної комісії (ревізора), прийняття ріH
шення про дострокове припинення їх
повноважень;

20) затвердження висновків ревіH
зійної комісії (ревізора), прийняття
рішення про дострокове припинення їх
повноважень;

21) прийняття рішення про виділ та
припинення товариства, крім випадку,
передбаченого частиною четвертою
статті 84 цього Закону, про ліквідацію
товариства, обрання ліквідаційної коміH
сії, затвердження порядку та строків
ліквідації, порядку розподілу між акціоH
нерами майна, що залишається після заH
доволення вимог кредиторів, і затвердH
ження ліквідаційного балансу;

22) прийняття рішення за наслідкаH
ми розгляду звіту наглядової ради, звіту
виконавчого органу, звіту ревізійної коH
місії (ревізора);

23) затвердження принципів (коH
дексу) корпоративного управління товаH
риства;

24) обрання комісії з припинення
акціонерного товариства.

При цьому питання, передбачені
пунктами 2 ñ 7 та 21 частини другої статH
ті 33 цього Закону, віднесено до таких,
рішення щодо яких приймаються кваліH
фікованою більшістю голосів ñ більш як
трьома чвертями голосів акціонерів від
загальної їх кількості. Питання щодо заH
твердження річного звіту товариства,
розподілу його прибутків і збитків, заH
твердження принципів (кодексу) корпоH
ративного управління обовíязково
включаються до порядку денного річних
загальних зборів. Також не рідше одноH
го разу на три роки до порядку денного
загальних зборів включається питання
щодо прийняття рішення про припиненH
ня повноважень членів наглядової ради. 

Законом встановлено можливість
заочного голосування з питань порядку
денного загальних зборів шляхом опитуH

вання у випадках, передбачених статуH
том товариства з кількістю акціонерів
не більш як 25 осіб. 

Законом визначено, що обрання члеH
нів наглядової ради публічного товаристH
ва здійснюється виключно шляхом кумуH
лятивного голосування (загальна кільH
кість голосів акціонера помножується на
кількість членів органу акціонерного тоH
вариства, що обираються, а акціонер має
право віддати всі підраховані таким чиH
ном голоси за одного кандидата або розH
поділити їх між кількома кандидатами). 

Членами наглядової ради товаристH
ва відповідно до Закону можуть бути не
лише акціонери, а й інші фізичні особи.

Законом встановлено обовíязок
особи (осіб), яка придбала 50 і більше
відсотків простих акцій товариства
(контрольного пакета акцій), протягом
20 днів від дати придбання контрольноH
го пакета акцій запропонувати всім
акціонерам придбати у них прості акції
за ціною не нижче їх ринкової вартості,
яка визначається шляхом незалежної
оцінки майна та затверджена наглядоH
вою радою товариства. При цьому зазнаH
чена норма не поширюється на випадки
придбання контрольного пакета акцій у
процесі приватизації.

Також Законом передбачено право
акціонера вимагати здійснення обовíязH
кового викупу акціонерним товариством
належних йому голосуючих акцій, якщо
він зареєструвався для участі в загальH
них зборах і голосував проти прийняття
загальними зборами рішень про:

злиття, приєднання, поділ, перетвоH
рення, виділ товариства, зміну його типу
з публічного на приватне;

вчинення товариством значного
правочину;

зміну розміру статутного капіталу.
Таке право надається і власникам

привілейованих акцій, які голосували
проти:

внесення змін до статуту товариства,
якими передбачається розміщення новоH
го класу привілейованих акцій, власники
яких матимуть перевагу щодо черговості
отримання дивідендів чи виплат під час
ліквідації акціонерного товариства;

розширення обсягу прав акціонерів ñ
власників розміщених класів привілейоH
ваних акцій, які мають перевагу щодо
черговості отримання дивідендів чи виH
плат під час ліквідації акціонерного тоH
вариства. 

Підготовлено фахівцями Департаменту
обліку корпоративних прав держави ФДМУ

Закон України ´Про акціонерні товаристваª: коментар фахівця  
(нове у законодавстві про господарські товариства)
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РОЗДІЛ I. Загальні положення 

Стаття 1. Сфера застосування Закону 

1. Цей Закон визначає порядок створення, діяльH
ності, припинення, виділу акціонерних товариств, їх
правовий статус, права та обовíязки акціонерів. 

2. Діяльність державних акціонерних товариств
та державних холдингових компаній, єдиним засновH
ником та акціонером яких є держава в особі уповноH
важених державних органів, регулюється цим ЗакоH
ном, з урахуванням особливостей, передбачених
спеціальними законами. 

Особливості правового статусу, створення,
діяльності, припинення, виділу акціонерних товариH
ств, що провадять діяльність на ринках фінансових
послуг, а також державних акціонерних товариств
визначаються законами. 

3. Особливості створення акціонерних товаH
риств у процесі приватизації та корпоратизації, їх
правового статусу та діяльності у період до виконанH
ня плану приватизації (розміщення акцій) визначаH
ються законодавством про приватизацію та корпоH
ратизацію. 

Управління акціонерними товариствами, у стаH
тутних капіталах яких є корпоративні права держаH
ви або територіальної громади, здійснюється з ураH
хуванням особливостей, визначених законом. 

4. Створення, припинення акціонерного товариH
ства, одержання у власність або в управління акцій
та набуття іншим чином права контролю над товариH
ством здійснюється з дотриманням законодавства
про захист економічної конкуренції. 

Стаття 2. Визначення термінів 

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаH
ються в такому значенні: 

1) афілійовані одна щодо іншої особи (далі ñ
афілійовані особи): 

юридичні особи, за умови, що одна з них здійH
снює контроль над іншою чи обидві перебувають під
контролем третьої особи; 

члени сімíї фізичної особи ñ чоловік (дружина),
а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальниH
ки), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини),
які спільно провадять господарську діяльність; 

фізична особа та члени її сімíї, які спільно проH
вадять господарську діяльність, і юридична особа,
якщо ця фізична особа та/або члени її сімíї здійснюH
ють контроль над юридичною особою; 

2) викуп акцій ñ придбання акціонерним товариH
ством за плату розміщених ним акцій; 

3) голосуюча акція ñ акція, власнику якої наH
дається право голосу на загальних зборах акціоH

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про акціонерні товариства 

нерів (далі ñ загальні збори) для вирішення питань,
передбачених законом та статутом акціонерного тоH
вариства; 

4) значний правочин ñ правочин (крім правочиH
ну з розміщення товариством власних акцій), учинеH
ний акціонерним товариством, якщо ринкова
вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом,
становить 10 і більше відсотків вартості активів тоH
вариства, за даними останньої річної фінансової
звітності; 

5) значний пакет акцій ñ пакет із 10 і більше відH
сотків простих акцій акціонерного товариства; 

6) контрольний пакет акцій ñ пакет із 50 і більше
відсотків простих акцій акціонерного товариства; 

7) контроль ñ вирішальний вплив або можлиH
вість здійснення вирішального впливу на господарH
ську діяльність субíєкта господарювання, що здійH
снюється, зокрема, шляхом реалізації права воH
лодіння або користування всіма активами чи їх значH
ною частиною, права вирішального впливу на форH
мування складу, результати голосування та прийнятH
тя рішення органами управління субíєкта господаH
рювання, а також вчинення правочинів, які надають
можливість визначати умови господарської діяльH
ності, давати обовíязкові до виконання вказівки або
виконувати функції органу управління субíєкта госH
подарювання; 

8) корпоративні права ñ сукупність майнових і
немайнових прав акціонера ñ власника акцій товаH
риства, які випливають з права власності на акції,
що включають право на участь в управлінні акціоH
нерним товариством, отримання дивідендів та акH
тивів акціонерного товариства у разі його ліквідації
відповідно до закону, а також інші права та правоH
мочності, передбачені законом чи статутними докуH
ментами; 

9) кумулятивне голосування ñ голосування під
час обрання органів товариства, коли загальна
кількість голосів акціонера помножується на кільH
кість членів органу акціонерного товариства, що
обираються, а акціонер має право віддати всі підраH
ховані таким чином голоси за одного кандидата або
розподілити їх між кількома кандидатами; 

10) ліквідаційна вартість привілейованої акції
певного класу ñ сума коштів, яка належатиме власH
нику такої акції під час ліквідації акціонерного товаH
риства; 

11) обовíязковий викуп акцій ñ обовíязкове
придбання за плату та на вимогу акціонера розміщеH
них товариством акцій; 

12) особи, що діють спільно, ñ фізичні та/або
юридичні особи, які діють на підставі правочину між
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ними і узгоджують свої дії для досягнення спільної
мети; 

13) офіційний друкований орган ñ одне з офіційH
них друкованих видань Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України або Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку; 

14) повідомлення акціонерам ñ повідомлення,
що містить передбачену законом та статутом акціоH
нерного товариства інформацію і направляється адH
ресату листом з описом вкладення та повідомленням
про вручення; 

15) посадові особи органів акціонерного товаH
риства ñ фізичні особи ñ голова та члени наглядової
ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізоH
ра акціонерного товариства, а також голова та члеH
ни іншого органу товариства, якщо утворення такоH
го органу передбачено статутом товариства; 

16) пропорційний викуп акцій ñ придбання
акціонерним товариством розміщених ним акцій
пропорційно кількості акцій певного типу та/або
класу, запропонованих кожним акціонером до проH
дажу; 

17) проста більшість голосів ñ більш як 50 відH
сотків голосів акціонерів, які брали участь у загальH
них зборах; 

18) розміщені цінні папери ñ цінні папери
акціонерного товариства, відчужені ним на користь
інших осіб у порядку, встановленому законодавстH
вом; 

19) статутний капітал ñ капітал товариства, що
утворюється з суми номінальної вартості всіх розH
міщених акцій товариства; 

20) члени виконавчого органу ñ посадові особи ñ
члени колегіального виконавчого органу. Статус члеH
на виконавчого органу має також особа, яка здійH
снює повноваження одноосібного виконавчого орH
гану товариства. 

Стаття 3. Правовий статус акціонерного 
товариства 

1. Акціонерне товариство ñ господарське товариH
ство, статутний капітал якого поділено на визначену
кількість акцій однакової номінальної вартості, корH
поративні права за якими посвідчуються акціями. 

2. Акціонерне товариство не відповідає за зоH
бовíязаннями акціонерів. До товариства та його орH
ганів не можуть застосовуватися будьHякі санкції, що
обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами
протиправних дій. 

Акціонери не відповідають за зобовíязаннями
товариства і несуть ризик збитків, повíязаних з діH
яльністю товариства, тільки в межах належних їм
акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися
будьHякі санкції, що обмежують їх права, у разі вчиH
нення протиправних дій товариством або іншими
акціонерами. 

Акціонери, які не повністю оплатили акції, у виH
падках, визначених статутом товариства, відповідаH
ють за зобовíязаннями товариства у межах неоплаH
ченої частини вартості належних їм акцій. 

3. Акціонерне товариство може бути створене
шляхом заснування або злиття, поділу, виділу чи пеH

ретворення підприємницького (підприємницьких)
товариства, державного (державних), комунального
(комунальних) та інших підприємств у акціонерне тоH
вариство. 

Товариство створюється без обмеження строку
діяльності, якщо інше не встановлено його статутом. 

Товариство вважається створеним і набуває
прав юридичної особи з дати його державної реєH
страції в установленому законодавством порядку. 

4. Повне найменування акціонерного товаристH
ва українською мовою повинне містити назву його
типу (публічне чи приватне) і організаційноHправової
форми (акціонерне товариство). 

Товариство може мати скорочене найменування
українською мовою, повне та скорочене найменуH
вання 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, уповноважеH
ного управляти комунальним майном, які є власникаH
ми акцій товариства. 

Акціонерне товариство не може мати єдиним
учасником інше підприємницьке товариство, учасниH
ком якого є одна особа. Акціонерне товариство не
може мати у своєму складі лише акціонерів ñ юриH
дичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та
сама особа. 

2. БудьHякі обовíязки акціонерів, що суперечать
закону, не можуть визначатися статутом або іншими
документами товариства. 

Стаття 5. Типи акціонерних товариств 

1. Акціонерні товариства за типом поділяються
на публічні акціонерні товариства та приватні акціоH
нерні товариства. 

Кількісний склад акціонерів приватного акціоH
нерного товариства не може перевищувати 100 акH
ціонерів. 

2. Публічне акціонерне товариство може здійH
снювати публічне та приватне розміщення акцій. 

Приватне акціонерне товариство може здійснюH
вати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийH
няття загальними зборами приватного акціонерного
товариства рішення про здійснення публічного
розміщення акцій до статуту товариства вносяться
відповідні зміни, у тому числі про зміну типу товариH
ства ñ з приватного на публічне. 

Зміна типу товариства з приватного на публічне
або з публічного на приватне не є його перетвоH
ренням. 

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 товариH
ства. Відомості про це підлягають реєстрації і опубH
лікуванню для загального відома в порядку, встановH
леному Державною комісією з цінних паперів та
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фондового ринку. 

Стаття 7. Порядок відчуження акцій 
акціонерного товариства 

1. Акціонери публічного акціонерного товаристH
ва можуть відчужувати належні їм акції без згоди
інших акціонерів та товариства. 

2. Статутом приватного акціонерного товаристH
ва може бути передбачено переважне право його
акціонерів та самого товариства на придбання акцій
цього товариства, що пропонуються їх власником до
продажу третій особі. У разі, якщо статутом приватH
ного акціонерного товариства передбачено таке пеH
реважне право, воно реалізовується відповідно до
частин третьої ñ шостої цієї статті. 

3. Акціонери приватного акціонерного товаристH
ва 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 налеH
жать кожному з них. Переважне право акціонерів на
придбання акцій, що продаються іншими акціонераH
ми цього товариства, діє протягом двох місяців з дня
отримання товариством повідомлення акціонера
про намір продати акції, якщо коротший строк не
передбачено статутом товариства. 

Статутом приватного акціонерного товариства
може бути передбачено переважне право придбанH
ня товариством акцій, що продаються його акціонеH
рами, якщо акціонери не використали своє переH
важне право на придбання акцій. 

Переважне право товариства на придбання
акцій, що продаються акціонерами цього товаристH
ва, може бути реалізовано протягом 10 днів після
закінчення строку дії переважного права на придH
бання цих акцій акціонерами товариства, якщо коH
ротший строк не передбачено статутом товариства. 

Строк переважного права, передбачений статуH
том товариства, не може бути меншим ніж 20 днів з
дня отримання товариством відповідного повідоH
млення. Строк переважного права припиняється у
разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів товариH
ства та самого товариства отримані письмові заяви
про використання або про відмову від використання
переважного права на купівлю акцій. 

4. Акціонер приватного акціонерного товаристH
ва, який має намір продати свої акції третій особі,
зобовíязаний письмово повідомити про це решту
акціонерів товариства та саме товариство із зазнаH
ченням ціни та інших умов продажу акцій. ПовідоH
млення акціонерів товариства здійснюється через
товариство. Після отримання письмового повідоH
млення від акціонера, який має намір продати свої
акції третій особі, товариство зобовíязане протягом
двох робочих днів направити копії повідомлення
всім іншим акціонерам товариства. Якщо інше не пеH
редбачено статутом товариства, повідомлення
акціонерів товариства здійснюється за рахунок
акціонера, який має намір продати свої акції. 

Якщо акціонери приватного акціонерного товаH
риства та/або товариство не скористаються переH
важним правом на придбання всіх акцій, що пропоH

нуються для продажу, протягом встановленого цим
Законом або статутом строку, акції можуть бути проH
дані третій особі за ціною та на умовах, що повідоH
млені товариству та його акціонерам. 

5. У разі порушення зазначеного у цій статті пеH
реважного права на придбання акцій будьHякий
акціонер товариства та/або саме товариство, якщо
статутом товариства передбачено переважне право
на придбання акцій товариством, має право протяH
гом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи товаH
риство дізналися або повинні були дізнатися про таH
ке порушення, вимагати у судовому порядку перевеH
дення на них прав та обовíязків покупця акцій. 

6. Уступка зазначеного переважного права
іншим особам не допускається. 

7. Зазначене переважне право акціонерів приH
ватного товариства не поширюється на випадки пеH
реходу права власності на цінні папери цього товаH
риства в результаті їх спадкування чи правонаступH
ництва. 

8. У разі виникнення права звернення стягнення
на акції у звíязку з їх заставою відчуження таких
акцій здійснюється з дотриманням переважного праH
ва акціонерів на такі акції. 

Стаття 8. Визначення ринкової вартості 
майна 

1. Ринкова вартість майна у разі його оцінки
відповідно до цього Закону, інших актів законодавH
ства або статуту акціонерного товариства визнаH
чається на засадах незалежної оцінки, проведеної
відповідно до законодавства про оцінку майна, майH
нових прав та професійну оціночну діяльність. 

Рішення про залучення субíєкта оціночної діяльH
ності ñ субíєкта господарювання приймається нагляH
довою радою товариства (у процесі створення товаH
риства ñ установчими зборами). 

2. Ринкова вартість емісійних цінних паперів
акціонерного товариства визначається: 

1) для емісійних цінних паперів, які не перебуваH
ють в обігу на фондових біржах, ñ як вартість цінних
паперів, визначена відповідно до законодавства про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночH
ну діяльність; 

2) для емісійних цінних паперів, що перебувають
в обігу на фондових біржах, ñ як вартість цінних паH
перів, визначена відповідно до законодавства про
цінні папери та фондовий ринок. 

3. Наглядова рада акціонерного товариства (у
процесі створення товариства ñ установчі збори) заH
тверджує ринкову вартість майна (цінних паперів). 

РОЗДІЛ II. Заснування акціонерного 
товариства 

Стаття 9. Створення акціонерного 
товариства 

1. Засновниками акціонерного товариства визH
наються держава в особі органу, уповноваженого
управляти державним майном, територіальна громаH
да в особі органу, уповноваженого управляти комуH
нальним майном, а також фізичні та/або юридичні
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особи, що прийняли рішення про його заснування. 
2. Засновниками акціонерного товариства моH

жуть бути одна, дві чи більше осіб. 
3. Засновниками може укладатися засновницьH

кий договір, у якому визначаються порядок проваH
дження спільної діяльності щодо створення акціоH
нерного товариства, кількість, тип і клас акцій, що
підлягають придбанню кожним засновником, номінаH
льна вартість і вартість придбання цих акцій, строк і
форма оплати вартості акцій, строк дії договору. 

Для створення акціонерного товариства засновH
ники повинні провести закрите (приватне) розміH
щення його акцій, установчі збори та здійснити дерH
жавну реєстрацію акціонерного товариства. 

Засновницький договір не є установчим докуH
ментом товариства і діє до дати реєстрації ДержавH
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку
звіту про результати закритого (приватного) розміH
щення акцій. 

Засновницький договір укладається в письмовій
формі. Якщо товариство створюється за участю фіH
зичних осіб, їх підписи на засновницькому договорі
підлягають нотаріальному засвідченню. 

У разі заснування товариства однією особою заH
сновницький договір не укладається. 

4. У разі заснування акціонерного товариства
його акції підлягають розміщенню виключно серед
його засновників шляхом приватного розміщення.
Публічне розміщення акцій товариства може здійH
снюватися після отримання свідоцтва про реєстраH
цію першого випуску акцій. 

Особливості створення акціонерного товаристH
ва шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення
підприємницького (підприємницьких) товариства,
державного (державних) та комунального (комунальH
них) підприємств у акціонерне товариство визначаH
ються Державною комісією з цінних паперів та фонH
дового ринку, а за участю державних та(чи) комуH
нальних підприємств ñ Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку за погодженням з ФонH
дом державного майна України. 

5. Створення акціонерного товариства здійснюH
ється 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 Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку; 

3) реєстрація Державною комісією з цінних паH
перів та фондового ринку випуску акцій та видача
тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску
акцій; 

4) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаH
ційного номера цінних паперів; 

5) укладення з депозитарієм цінних паперів догоH
вору про обслуговування емісії акцій або з реєстраH
тором іменних цінних паперів договору про ведення
реєстру власників іменних цінних паперів; 

6) закрите (приватне) розміщення акцій серед
засновників товариства; 

7) оплата засновниками повної номінальної варH

тості акцій; 
8) затвердження установчими зборами товаристH

ва 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 оргаH
нах державної реєстрації; 

10) подання Державній комісії з цінних паперів
та фондового ринку звіту про результати закритого
(приватного) розміщення акцій; 

11) реєстрація Державною комісією з цінних паH
перів та фондового ринку звіту про результати заH
критого (приватного) розміщення акцій; 

12) отримання свідоцтва про державну реєстраH
цію випуску акцій; 

13) видача засновникам товариства документів,
що підтверджують право власності на акції. 

Дії, що порушують процедуру створення акціоH
нерного товариства, встановлену цим Законом, є
підставою для прийняття Державною комісією з цінH
них паперів та фондового ринку рішення про відмоH
ву в реєстрації звіту про результати закритого (приH
ватного) розміщення акцій. У разі прийняття такого
рішення Державна комісія з цінних паперів та фонH
дового ринку звертається до суду з позовом про лікH
відацію акціонерного товариства. 

Стаття 10. Установчі збори акціонерного 
товариства 

1. Установчі збори акціонерного товариства маH
ють бути проведені протягом трьох місяців з дати поH
вної оплати акцій засновниками. 

Кількість голосів засновника на установчих збоH
рах акціонерного товариства визначається кільH
кістю акцій товариства, які підлягають придбанню
цим засновником. 

2. На установчих зборах акціонерного товаристH
ва вирішуються питання про: 

1) заснування товариства; 
2) затвердження оцінки майна, що вноситься заH

сновниками в рахунок оплати акцій товариства; 
3) затвердження статуту товариства; 
4) утворення органів товариства; 
5) уповноваження представника (представниH

ків) на здійснення подальшої діяльності щодо утвоH
рення товариства; 

6) обрання членів наглядової ради, голови коH
легіального виконавчого органу товариства (особи,
яка здійснює повноваження одноосібного виконавH
чого органу товариства), членів ревізійної комісії
(ревізора); 

7) затвердження результатів розміщення акцій; 
8) вчинення інших дій, необхідних для створенH

ня товариства. 
3. Рішення з питань, зазначених у пунктах 1 ñ 3

частини другої цієї статті, вважаються прийнятими,
якщо за них проголосували всі засновники акціонерH
ного товариства. Рішення з інших питань приймаH
ються простою більшістю голосів засновників, якщо
інше не передбачено засновницьким договором. 

4. У разі заснування акціонерного товариства
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однією особою рішення, зазначені в частині другій
цієї статті, приймаються цією особою одноосібно і
оформляються рішенням про заснування товаристH
ва. Якщо єдиним засновником товариства є фізична
особа, її підпис на рішенні про заснування підлягає
нотаріальному засвідченню. 

Незатвердження установчими зборами статуту
акціонерного товариства вважається відмовою заH
сновників від створення цього товариства та є
підставою для повернення засновникам внесків,
зроблених ними в рахунок оплати акцій. ПоверненH
ня внесків здійснюється протягом 20 робочих днів з
дати проведення установчих зборів, на яких не було
прийнято рішення про затвердження статуту акціоH
нерного товариства. 

Стаття 11. Оплата вартості акцій 
засновниками акціонерного товариства 

1. Оплата вартості акцій, що розміщуються під
час заснування акціонерного товариства, може здійH
снюватися грошовими коштами або майном, майноH
вими і немайновими правами, що мають оцінку,
цінними паперами (крім боргових емісійних цінних
паперів, емітентом яких є засновник, та векселів). 

2. Ціна майна, що вноситься засновниками
акціонерного товариства в рахунок оплати акцій тоH
вариства, повинна відповідати ринковій вартості
цього майна, визначеній відповідно до статті 8 цьоH
го Закону. 

3. Кожний засновник акціонерного товариства
повинен оплатити повну вартість придбаних акцій
до дати затвердження результатів розміщення перH
шого випуску акцій. У разі неоплати (неповної оплаH
ти) вартості придбаних акцій до дати затвердження
результатів розміщення першого випуску акцій
акціонерне товариство вважається не заснованим.
До оплати 50 відсотків статутного капіталу товаристH
во не має права здійснювати операції, не повíязані з
його заснуванням. 

До реєстрації звіту про результати розміщення
акцій засновник має всі права, що засвідчуються
акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зоH
бовíязаннями. 

4. Документ, що засвідчує право власності заH
сновника акціонерного товариства на акції, виH
дається йому після повної оплати вартості таких
акцій протягом 10 робочих днів з дати отримання тоH
вариством свідоцтва про державну реєстрацію випуH
ску акцій. 

Стаття 12. Відповідальність засновників
акціонерного товариства 

1. Засновники акціонерного товариства несуть
солідарну відповідальність за повíязаними з його заH
снуванням зобовíязаннями, що виникли до його дерH
жавної реєстрації. 

2. Акціонерне товариство відповідає за повíязаH
ними з його заснуванням зобовíязаннями засновH
ників тільки у разі схвалення їх дій загальними збоH
рами акціонерів. Загальні збори акціонерів, що схваH
люють такі зобовíязання засновників товариства,
мають бути проведені протягом шести місяців після

державної реєстрації товариства. 
Інформація про такі зобовíязання товариства

має бути відображена у статуті товариства. 

Стаття 13. Статут акціонерного товариства 

1. Установчим документом акціонерного товариH
ства є його статут. 

2. Статут акціонерного товариства повинен
містити відомості про: 

1) повне та скорочене найменування товариства
українською мовою; 

2) тип товариства; 
3) розмір статутного капіталу; 
4) розмір резервного капіталу; 
5) номінальну вартість і загальну кількість акцій,

кількість кожного типу розміщених товариством
акцій, у тому числі кількість кожного класу привілеH
йованих акцій, а також наслідки невиконання зоH
бовíязань з викупу акцій; 

6) умови та порядок конвертації привілейованих
акцій певного класу у прості акції товариства чи у
привілейовані акції іншого класу у випадках, якщо
товариством передбачений випуск привілейованих
акцій; 

7) права акціонерів ñ власників привілейованих
акцій кожного класу; 

8) наявність переважного права акціонерів приH
ватного товариства на придбання акцій цього товаH
риства, які пропонуються їх власником до продажу
третій особі, та порядок його реалізації; 

9) порядок повідомлення акціонерів про виплаH
ту дивідендів; 

10) порядок скликання та проведення загальних
зборів; 

11) компетенцію загальних зборів; 
12) спосіб повідомлення акціонерів про зміни у

порядку денному загальних зборів; 
13) 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; 

14) порядок внесення змін до статуту; 
15) 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. 

РОЗДІЛ III. Капітал акціонерного
товариства 

Стаття 14. Статутний і власний капітал
акціонерного товариства 

1. Мінімальний розмір статутного капіталу акціоH
нерного товариства становить 1 250 мінімальних заH
робітних плат виходячи із ставки мінімальної заH
робітної плати, що діє на момент створення (реєH
страції) акціонерного товариства. Статутний капітал
товариства визначає мінімальний розмір майна товаH
риства, який гарантує інтереси його кредиторів. 

2. Власний капітал (вартість чистих активів) тоH
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вариства ñ різниця між сукупною вартістю активів
товариства та вартістю його зобовíязань перед
іншими особами. 

3. Якщо після закінчення другого та кожного наH
ступного фінансового року вартість чистих активів
акціонерного товариства виявиться меншою, ніж
розмір статутного капіталу, товариство зобовíязане
оголосити про зменшення свого статутного капіталу
та зареєструвати відповідні зміни до статуту в устаH
новленому законом порядку. Якщо вартість чистих
активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутH
ного капіталу, встановлений цим Законом, товаристH
во зобовíязане протягом 10 місяців з дати настання
такої невідповідності усунути її або прийняти рішенH
ня про ліквідацію. 

4. Порядок збільшення (зменшення) статутного
капіталу акціонерного товариства встановлюється
Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку. 

5. Статутом акціонерного товариства може бути
передбачено створення спеціального фонду для виH
плати дивідендів за привілейованими акціями. ПоряH
док формування та використання такого фонду
встановлюється Державною комісією з цінних паH
перів та фондового ринку. 

Стаття 15. Збільшення статутного капіталу 

1. Статутний капітал товариства збільшується
шляхом підвищення номінальної вартості акцій або
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної
вартості у порядку, встановленому Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

2. Акціонерне товариство має право збільшуваH
ти статутний капітал після реєстрації звітів про реH
зультати розміщення всіх попередніх випусків акцій. 

3. Збільшення статутного капіталу акціонерного
товариства із залученням додаткових внесків здійH
снюється шляхом розміщення додаткових акцій. 

Переважне право акціонерів на придбання акH
цій, що додатково розміщуються товариством, діє
лише в процесі приватного розміщення акцій та
встановлюється законодавством. 

4. Збільшення статутного капіталу акціонерного
товариства без залучення додаткових внесків здійH
снюється шляхом підвищення номінальної вартості
акцій. 

Акціонерне товариство не має права приймати
рішення про збільшення статутного капіталу шляхом
публічного розміщення акцій, якщо розмір власного
капіталу є меншим, ніж розмір його статутного
капіталу. 

Збільшення статутного капіталу акціонерного
товариства у разі наявності викуплених товариством
акцій не допускається. 

5. Збільшення статутного капіталу акціонерного
товариства для покриття збитків не допускається. 

Обовíязковою умовою збільшення статутного
капіталу акціонерним товариством є відповідність
розміру статутного капіталу після його збільшення
вимогам, передбаченим частиною першою статті 14
цього Закону, на дату реєстрації змін до статуту товаH

риства. 

Стаття 16. Зменшення статутного капіталу 

1. Статутний капітал акціонерного товариства
зменшується в порядку, встановленому Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляH
хом зменшення номінальної вартості акцій або шляH
хом анулювання раніше викуплених товариством
акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це
передбачено статутом товариства. 

2. Після прийняття рішення про зменшення стаH
тутного капіталу акціонерного товариства виконавH
чий орган протягом 30 днів має письмово повідомиH
ти кожного кредитора, вимоги якого до акціонерноH
го товариства не забезпечені заставою, гарантією
чи порукою, про таке рішення. 

3. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товаH
риства не забезпечені договорами застави чи поруH
ки, протягом 30 днів після надходження йому зазнаH
ченого в частині другій цієї статті повідомлення моH
же звернутися до товариства з письмовою вимогою
про здійснення протягом 45 днів одного з таких заH
ходів на вибір товариства: забезпечення виконання
зобовíязань шляхом укладення договору застави чи
поруки, дострокового припинення або виконання
зобовíязань перед кредитором, якщо інше не передH
бачено договором між товариством та кредитором. 

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, пеH
редбачений цією частиною, до товариства з письмоH
вою вимогою, вважається, що він не вимагає від
товариства вчинення додаткових дій щодо зобовíяH
зань перед ним. 

4. Зменшення акціонерним товариством статутH
ного капіталу нижче встановленого законом розміру
має наслідком ліквідацію товариства. 

Стаття 17. Анулювання акцій 

1. Акціонерне товариство в порядку, встановлеH
ному Державною комісією з цінних паперів та фонH
дового ринку, має право анулювати викуплені ним
акції та зменшити статутний капітал або підвищити
номінальну вартість решти акцій, залишивши без
зміни статутний капітал. 

Стаття 18. Консолідація та дроблення акцій 

1. Акціонерне товариство має право здійснити
консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок
чого дві або більше акцій конвертуються в одну ноH
ву акцію того самого типу і класу. 

Обовíязковою умовою консолідації є обмін акцій
старої номінальної вартості на цілу кількість акцій
нової номінальної вартості для кожного з
акціонерів. 

2. Акціонерне товариство має право здійснити
дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чоH
го 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 відповідH
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ні зміни в частині номінальної вартості та кількості
розміщених акцій. 

5. Порядок здійснення консолідації та дробленH
ня акцій товариства встановлюється Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

Стаття 19. Резервний капітал 

1. Акціонерне товариство має право формувати
резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотH
ків статутного капіталу, якщо інше не визначено стаH
тутом товариства. Резервний капітал формується
шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку
товариства або за рахунок нерозподіленого прибутH
ку. До досягнення встановленого статутом розміру
резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не
може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого приH
бутку товариства за рік. 

2. Резервний капітал створюється для покриття
збитків товариства, а також для збільшення статутH
ного капіталу, виплати дивідендів за привілейованиH
ми акціями, погашення заборгованості у разі ліквіH
дації товариства тощо. 

РОЗДІЛ IV. Цінні папери акціонерного 
товариства 

Стаття 20. Акції товариства 

1. Акція товариства посвідчує корпоративні праH
ва акціонера щодо цього акціонерного товариства. 

2. Усі акції товариства є іменними. Акції товаH
риств існують виключно в бездокументарній формі.

3. Акціонерне товариство може здійснювати
розміщення акцій двох типів ñ простих та приH
вілейованих. Статутом товариства може передбаH
чатися розміщення одного чи кількох класів приH
вілейованих акцій, що надають їх власникам різні
права. 

Товариство не може встановлювати обмеження
щодо кількості акцій або кількості голосів за акціяH
ми, що належать одному акціонеру. 

4. Прості акції товариства не підлягають конверH
тації у привілейовані акції або інші цінні папери
акціонерного товариства. 

5. Частина привілейованих акцій у розмірі стаH
тутного капіталу акціонерного товариства не може
перевищувати 25 відсотків. 

Стаття 21. Емісія цінних паперів 

1. Акціонерне товариство може здійснювати еміH
сію 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 зобовíязань тоH
вариства у цінні папери в порядку, встановленому
Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку. 

Стаття 22. Ціна акцій 

1. Акціонерне товариство здійснює розміщення
або продаж кожної акції, яку воно викупило, за
ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверH
джується наглядовою радою, крім випадків: 

розміщення акцій під час заснування товариства
за ціною, встановленою засновницьким договором; 

розміщення акцій під час злиття, приєднання,
поділу, виділу товариства; 

розміщення акцій за участю торговця цінними
паперами, з яким укладено договір про андеррайH
тинг. У такому разі ціна розміщення акцій може бути
нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди
цього торговця, що не може перевищувати 10
відсотків ринкової вартості таких акцій. 

2. Акціонерне товариство не має права розміщуH
вати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну
вартість. 

Стаття 23. Оплата цінних паперів 

1. У разі розміщення акціонерним товариством
цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими
коштами або за згодою між товариством та інвестоH
ром ñ майновими правами, немайновими правами,
що мають грошову вартість, цінними паперами (крім
боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є
набувач, та векселів), іншим майном. 

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паH
перів шляхом взяття на себе зобовíязань щодо викоH
нання для товариства робіт або надання послуг. 

Статутом акціонерного товариства можуть встаH
новлюватися 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 розH
міщення акцій органом емітента, уповноваженим
приймати таке рішення, розміщені акції мають бути
повністю оплачені. 

3. У разі розміщення цінних паперів публічного
акціонерного товариства чи у разі, якщо майно, що
вноситься як плата за цінні папери, перебуває в дерH
жавній або комунальній власності, грошова оцінка таH
кого майна повинна дорівнювати його ринковій варH
тості. Ринкова вартість зазначеного майна визнаH
чається субíєктом оціночної діяльності і підлягає заH
твердженню наглядовою радою. Затверджена
вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10
відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо
затверджена ринкова вартість майна відрізняється
від визначеної оцінювачем, рішення наглядової ради
обовíязково відповідним чином мотивується. 

Грошова оцінка вимог до товариства, які виникH
ли до розміщення цінних паперів і якими оплачуютьH
ся цінні папери товариства, проводиться у порядку,
встановленому абзацом першим цієї частини для
оцінки майна. 

4. Під час розміщення цінних паперів право
власності на них виникає у набувача в порядку та
строки, що встановлені законодавством про депозиH
тарну систему України. 

5. Акціонерне товариство не може надавати поH
зику для придбання його цінних паперів або поруку
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за позиками, наданими третьою особою для придH
бання його акцій. 

Стаття 24. Особливості обігу цінних паперів
акціонерних товариств 

1. Публічне акціонерне товариство зобовíязане
пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовоH
му реєстрі принаймні на одній фондовій біржі. 

Укладання договорів купівліHпродажу акцій
публічного акціонерного товариства, яке пройшло
процедуру лістингу на фондовій біржі, здійснюється
лише на цій фондовій біржі з урахуванням положень
частини першої цієї статті. 

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 приймаH
ти в заставу власні цінні папери. 

4. Правочини щодо акцій вчиняються в письH
мовій формі. 

РОЗДІЛ V. Права та обовíязки акціонерів 

Стаття 25. Права акціонерів ñ власників
простих акцій 

1. Кожною простою акцією акціонерного товаH
риства її власнику ñ акціонеру надається однакова
сукупність прав, включаючи права на: 

1) участь в управлінні акціонерним товариством; 
2) отримання дивідендів; 
3) отримання у разі ліквідації товариства частиH

ни його майна або вартості; 
4) отримання інформації про господарську

діяльність акціонерного товариства. 
Одна проста акція товариства надає акціонеру

один голос для вирішення кожного питання на заH
гальних зборах, крім випадків проведення кумуляH
тивного голосування. 

Акціонери ñ власники простих акцій товариства
можуть мати й інші права, передбачені актами закоH
нодавства та статутом акціонерного товариства. 

Стаття 26. Права акціонерів ñ власників
привілейованих акцій 

1. Кожною привілейованою акцією одного класу
її власнику ñ акціонеру надається однакова суH
купність прав. 

2. У статуті акціонерного товариства визнаH
чається обсяг прав, які надаються акціонеру ñ власH
нику 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 клаH
су, прості акції або інші цінні папери; 

4) порядок отримання інформації. 
3. Акціонерне товариство виплачує дивіденди за

привілейованими акціями, крім випадків, передбачеH
них частиною другою статті 31 цього Закону, в устаH
новленому статутом розмірі. 

4. Акціонери ñ власники привілейованих акцій

товариства мають право голосу тільки у випадках,
передбачених частиною пíятою цієї статті та статуH
том акціонерного товариства. 

Одна привілейована акція товариства надає
акціонеру один голос для вирішення кожного питанH
ня. Статутом акціонерного товариства може передH
бачатися спеціальний порядок підрахунку голосів ñ
разом чи окремо від голосів за простими та/або
іншими класами привілейованих акцій. 

5. Акціонери ñ власники привілейованих акцій
певного класу мають право голосу під час вирішенH
ня загальними зборами акціонерного товариства таH
ких питань: 

1) припинення товариства, що передбачає конH
вертацію привілейованих акцій цього класу у привіH
лейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінH
ні папери; 

2) внесення змін до статуту товариства, що пеH
редбачають обмеження прав акціонерів ñ власників
цього класу привілейованих акцій; 

3) внесення змін до статуту товариства, що пеH
редбачають розміщення нового класу привілейоваH
них акцій, власники яких матимуть перевагу щодо
черговості отримання дивідендів чи виплат у разі
ліквідації товариства, або збільшення обсягу прав
акціонерів ñ власників розміщених класів привілейоH
ваних акцій, які мають перевагу щодо черговості отH
римання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товаH
риства. 

Статутом приватного товариства акціонеру ñ
власнику привілейованих акцій може бути надано
право голосу також з інших питань. 

6. Рішення загальних зборів акціонерного товаH
риства, що приймається за участю акціонерів ñ власH
ників привілейованих акцій, які відповідно до частиH
ни пíятої цієї статті мають право голосу, вважається
прийнятим у разі, якщо за нього віддано три чверті
голосів акціонерів ñ 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 власників привілейованих акцій, неH
обхідної для прийняття рішення. 

Під час голосування акціонерів ñ власників
кількох класів привілейованих акцій відповідно до
частини пíятої 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 передбачеH
них цим Законом для акціонерів ñ власників привілеH
йованих акцій публічного товариства, припиняється. 

Стаття 27. Переважне право акціонерів при
додатковій емісії акцій 

1. Переважним правом акціонерів визнається: 
право акціонера ñ власника простих акцій придH

бавати розміщувані товариством прості акції проH
порційно частці належних йому простих акцій у заH
гальній кількості простих акцій; 

право акціонера ñ власника привілейованих
акцій придбавати розміщувані товариством привіH
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лейовані акції цього або іншого класу, якщо акції таH
кого класу надають їх власникам перевагу щодо черH
говості отримання дивідендів чи виплат у разі
ліквідації товариства, пропорційно частці належних
акціонеру привілейованих акцій певного класу у заH
гальній кількості привілейованих акцій цього класу. 

2. Переважне право надається акціонеру ñ власH
нику простих акцій у процесі приватного розміщенH
ня обовíязково в порядку, встановленому законоH
давством. 

Переважне право надається акціонеру ñ власниH
ку привілейованих акцій, якщо це передбачено стаH
тутом акціонерного товариства. 

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщенH
ня акцій з наданням акціонерам переважного права
товариство письмово повідомляє кожного акціонеH
ра, який має таке право, про можливість його реH
алізації та публікує повідомлення про це в офіційноH
му друкованому органі. 

Повідомлення має містити дані про загальну кільH
кість розміщуваних товариством акцій, ціну
розміщення, правила визначення кількості цінних
паперів, на придбання яких акціонер має переважне
право, строк і порядок реалізації зазначеного права.
У разі розміщення привілейованих акцій повідомленH
ня має містити інформацію про права, які надаються
власникам зазначених цінних паперів. 

3. Акціонер, який має намір реалізувати своє пеH
реважне право, подає акціонерному товариству в усH
тановлений 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 заH
значено його імíя (найменування), місце проживання
(місцезнаходження), кількість цінних паперів, що
ним придбаваються. Заява та перераховані кошти
приймаються товариством не пізніше дня, що переH
дує дню початку розміщення цінних паперів. ТовариH
ство видає акціонеру письмове зобовíязання про
продаж відповідної кількості цінних паперів. 

4. У разі порушення акціонерним товариством
порядку реалізації акціонерами переважного права
Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку може прийняти рішення про визнання емісії
недобросовісною та зупинення розміщення акцій
цього випуску. 

Стаття 28. Захист прав акціонерів ñ
працівників товариства 

1. Посадові особи органів акціонерного товариH
ства та інші особи, які перебувають з товариством у
трудових відносинах, не мають права вимагати від
акціонера ñ працівника товариства надання відомоH
стей про те, як він голосував чи як має намір голосуH
вати на загальних зборах, або про відчуження
акціонером ñ працівником товариства своїх акцій чи
намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреH
ності на участь у загальних зборах. 

У разі порушення вимог цієї статті посадова осоH
ба товариства притягається до адміністративної і
майнової відповідальності, звільняється із займаної
посади, трудовий (цивільноHправовий) договір з нею

розривається відповідно до закону. 

Стаття 29. Обовíязки акціонерів 

1. Акціонери зобовíязані: 
дотримуватися статуту, інших внутрішніх докуH

ментів акціонерного товариства; 
виконувати рішення загальних зборів, інших орH

ганів товариства; 
виконувати свої зобовíязання перед товаристH

вом, у тому числі повíязані з майновою участю; 
оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобаH

ми, що передбачені статутом акціонерного товаристH
ва; 

не розголошувати комерційну таємницю та конH
фіденційну інформацію про діяльність товариства. 

Статутом товариства може бути передбачена
можливість укладення договору між акціонерами, за
яким на акціонерів покладаються додаткові обовíязH
ки, у тому числі обовíязок участі у загальних зборах,
і передбачається відповідальність за його недотриH
мання. 

2. Акціонери можуть також мати інші обовíязки,
встановлені цим та іншими законами. 

РОЗДІЛ VI. Дивіденди акціонерного
товариства 

Стаття 30. Порядок виплати дивідендів 

1. Дивіденд ñ частина чистого прибутку акціоH
нерного товариства, що виплачується акціонеру з
розрахунку на одну належну йому акцію певного тиH
пу та/або класу. За акціями одного типу та класу наH
раховується однаковий розмір дивідендів. 

Товариство виплачує дивіденди виключно гроH
шовими коштами. 

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про реH
зультати розміщення яких зареєстровано у встановH
леному законодавством порядку. 

2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого
прибутку звітного року та/або нерозподіленого приH
бутку в обсязі, встановленому рішенням загальних
зборів акціонерного товариства, у строк не пізніше
шести місяців після закінчення звітного року. 

У разі відсутності або недостатності чистого
прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку
минулих років виплата дивідендів за привілейованиH
ми акціями здійснюється за рахунок резервного
капіталу товариства. 

3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за
простими акціями приймається загальними зборами
акціонерного товариства. 

Розмір дивідендів за привілейованими акціями
всіх класів визначається у статуті акціонерного товаH
риства. 

4. Для кожної виплати дивідендів наглядова раH
да акціонерного товариства встановлює дату склаH
дення переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата склаH
дення переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів, не може передувати даті прийняття ріH
шення про виплату дивідендів. 

Товариство повідомляє осіб, які мають право на
отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та
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строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття
рішення про виплату дивідендів публічне товаристH
во повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виH
плати дивідендів 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 виH
плати дивідендів право на отримання дивідендів заH
лишається в особи, зазначеної у такому переліку. 

5. У разі реєстрації акцій на імíя номінального утH
римувача товариство в порядку, встановленому заH
конодавством про депозитарну систему України, саH
мостійно виплачує дивіденди власникам акцій або
перераховує їх номінальному утримувачу, який забезH
печує їх виплату власникам акцій, на підставі договоH
ру з відповідним номінальним утримувачем. 

Стаття 31. Обмеження на виплату дивідендів 

1. Акціонерне товариство не має права приймати
рішення про виплату дивідендів та здійснювати виH
плату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: 

1) звіт про результати розміщення акцій не заH
реєстровано у встановленому законодавством поH
рядку; 

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 здійснюH
вати виплату дивідендів за простими акціями у разі,
якщо: 

1) товариство має зобовíязання про викуп акцій
відповідно до статті 68 цього Закону; 

2) поточні дивіденди за привілейованими
акціями не виплачено повністю. 

3. Акціонерне товариство не має права приймаH
ти рішення про виплату дивідендів та здійснювати
виплату дивідендів за привілейованими акціями у
разі, якщо: 

1) звіт про результати розміщення акцій не заH
реєстровано у встановленому законодавством поH
рядку; 

2) власний капітал товариства менший, ніж сума
його статутного капіталу, резервного капіталу та
розміру перевищення ліквідаційної вартості привілеH
йованих акцій над їх номінальною вартістю, власниH
ки яких мають переваги щодо черговості отримання
виплат у разі ліквідації. 

Товариство не має права здійснювати виплату
дивідендів за привілейованими акціями певного клаH
су до виплати поточних дивідендів за привілейоваH
ними 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 акціонерноH
го товариства. 

2. Акціонерне товариство зобовíязане 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

обовíязково вносяться питання, передбачені пунктаH
ми 11, 12 і 22 частини другої статті 33 цього Закону. 

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денноH
го загальних зборів обовíязково 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 заH
гальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або
наглядової ради, документально підтверджені витраH
ти на їх організацію, підготовку та проведення моH
жуть бути відшкодовані за рахунок коштів товаристH
ва, якщо загальними зборами, що проводяться у заH
значеному випадку, буде прийнято рішення про
відшкодування витрат на організацію, підготовку та
проведення загальних зборів. 

Стаття 33. Компетенція загальних зборів 

1. Загальні збори можуть вирішувати будьHякі пиH
тання діяльності 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 викуплеH

них акцій; 
4) прийняття рішення про зміну типу товариства; 
5) прийняття рішення про розміщення акцій; 
6) прийняття рішення про збільшення статутноH

го капіталу товариства; 
7) прийняття рішення про зменшення статутноH

го капіталу товариства; 
8) прийняття рішення про дроблення або конH

солідацію 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 інше не передбачено статутом тоH
вариства; 

11) затвердження річного звіту товариства; 
12) розподіл прибутку і збитків товариства; 
13) прийняття рішення про викуп товариством

розміщених ним акцій; 
14) прийняття рішення про форму існування

акцій; 
15) затвердження розміру річних дивідендів; 
16) прийняття рішень з питань порядку провеH

дення загальних зборів; 
17) обрання членів наглядової ради, затверH

дження умов цивільноHправових або трудових догоH
ворів, що укладатимуться з ними, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноH
важується на підписання цивільноHправових догоH
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ворів з членами наглядової ради; 
18) прийняття рішення про припинення повноH

важень членів наглядової ради; 
19) обрання голови та членів ревізійної комісії

(ревізора), прийняття рішення про дострокове приH
пинення їх повноважень; 

20) затвердження висновків ревізійної комісії
(ревізора), прийняття рішення про дострокове приH
пинення їх повноважень; 

21) прийняття рішення про виділ та припинення
товариства, крім випадку, передбаченого частиною
четвертою статті 84 цього Закону, про ліквідацію тоH
вариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердженH
ня порядку та строків ліквідації, порядку розподілу
між акціонерами майна, що залишається після задоH
волення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаH
ційного балансу; 

22) прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу,
звіту ревізійної комісії (ревізора); 

23) затвердження принципів (кодексу) корпораH
тивного управління товариства; 

24) обрання комісії з припинення акціонерного
товариства; 

25) вирішення інших питань, що належать до виH
ключної компетенції загальних зборів згідно із статуH
том або положенням про загальні збори товариства. 

3. Повноваження з вирішення питань, що налеH
жать до виключної компетенції загальних зборів, не
можуть бути передані іншим органам товариства. 

4. До виключної компетенції загальних зборів
статутом товариства і законом може бути віднесено
вирішення й інших питань. 

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 буH
ти присутні представник аудитора товариства та поH
садові особи товариства незалежно від володіння
ними акціями цього товариства, представник оргаH
ну, який відповідно до статуту представляє права та
інтереси трудового колективу. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах, складається в порядку, встановлеH
ному законодавством про депозитарну систему УкH
раїни. 

На вимогу акціонера товариство або особа, яка
веде облік права власності на акції товариства, зоH
бовíязані надати інформацію про включення його до
переліку акціонерів, які мають право на участь у заH
гальних зборах. 

2. Зміни до переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах акціонерного товаристH
ва, після його складення можуть вноситися особою
або органом товариства, передбаченими статутом
чи положенням про загальні збори акціонерного тоH
вариства. 

Обмеження права акціонера на участь у загальH

них зборах встановлюється законом. 

Стаття 35. Повідомлення про проведення
загальних зборів 

1. Письмове повідомлення про проведення заH
гальних зборів акціонерного товариства та їх поряH
док денний надсилається кожному акціонеру, зазнаH
ченому в переліку акціонерів, складеному в порядку,
встановленому законодавством про депозитарну сиH
стему України, на дату, визначену наглядовою раH
дою, а в разі скликання позачергових загальних
зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачеH
них частиною шостою статті 47 цього Закону, ñ
акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата
не може передувати дню прийняття рішення про
проведення загальних зборів і не може бути встановH
леною раніше ніж за 60 днів до дати проведення заH
гальних зборів. 

Письмове повідомлення про проведення загальH
них зборів та їх порядок денний надсилається
акціонерам персонально (з урахуванням частини
другої цієї статті) особою, яка скликає загальні збоH
ри, у спосіб, передбачений статутом акціонерного
товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до даH
ти їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка
скликає загальні збори, або особа, яка веде облік
прав власності на акції товариства у разі скликання
загальних зборів акціонерами. 

Товариство з кількістю акціонерів ñ власників
простих акцій понад 1 000 осіб не пізніше ніж за 30
днів до дати проведення загальних зборів також
публікує в офіційному друкованому органі повідоH
млення про проведення загальних зборів. Публічне
акціонерне товариство додатково надсилає повідоH
млення про проведення загальних зборів та їх поряH
док денний фондовій біржі, на якій це товариство
пройшло процедуру лістингу. 

2. У разі реєстрації акцій на імíя номінального утH
римувача повідомлення про проведення загальних
зборів та порядок денний надсилається номінальноH
му утримувачу, який забезпечує персональне повідоH
млення акціонерів, яких він обслуговує. 

3. Повідомлення про проведення загальних
зборів акціонерного товариство має містити такі
дані: 

1) повне найменування та місцезнаходження тоH
вариства; 

2) дата, час та місце (із зазначенням номера
кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонеH
ри) проведення загальних зборів; 

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів
для участі у загальних зборах; 

4) дата складення переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах; 

5) перелік питань, що виносяться на голосуванH
ня; 

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріаH
лами, з якими вони можуть ознайомитися під час
підготовки до загальних зборів. 

Загальні збори акціонерів проводяться на териH
торії України, в межах населеного пункту за місцеH
знаходженням товариства, крім випадків, коли на
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день скликання загальних зборів 100 відсотками
акцій товариства володіють іноземці, особи без гроH
мадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнаH
родні організації. 

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 провеH
дення загальних зборів до дати проведення загальH
них зборів акціонерне товариство повинно надати
акціонерам можливість ознайомитися з документаH
ми, необхідними для прийняття рішень з питань поH
рядку денного, за місцезнаходженням товариства у
робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в
день проведення загальних зборів ñ також у місці їх
проведення. У повідомленні про проведення загальH
них зборів вказуються конкретно визначене місце
для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та
посадова особа товариства, відповідальна за поряH
док ознайомлення акціонерів з документами. 

2. Статутом акціонерного товариства з кількістю
акціонерів ñ власників простих акцій понад 100 осіб
може бути передбачений інший порядок надання
акціонерам документів, з якими вони можуть ознайH
омитися під час підготовки до загальних зборів. Такі
документи можуть надаватися в електронній формі
або в інший спосіб, передбачений статутом. 

3. Після надіслання акціонерам повідомлення
про проведення загальних зборів акціонерне товаH
риство не має права вносити зміни до документів,
наданих акціонерам або з якими вони мали можH
ливість ознайомитися, крім змін до зазначених докуH
ментів у звíязку із змінами в порядку денному чи у
звíязку з виправленням помилок. У такому разі зміни
вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати провеH
дення загальних зборів. 

Стаття 37. Порядок денний загальних зборів 

1. Порядок денний загальних зборів акціонерноH
го товариства попередньо затверджується наглядоH
вою радою товариства, а в разі скликання позачерH
гових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадH
ках, передбачених частиною шостою статті 47 цьоH
го Закону, ñ акціонерами, які цього вимагають. 

2. Акціонер до проведення зборів за запитом
має можливість в порядку, визначеному статтею 36
цього Закону, ознайомитися з проектом (проектами)
рішення з питань порядку денного. 

Стаття 38. Пропозиції до порядку денного
загальних зборів 

1. Кожний акціонер має право внести пропозиції
щодо питань, включених до порядку денного загальH
них зборів акціонерного товариства, а також щодо ноH
вих кандидатів до складу органів товариства, кількість
яких не може перевищувати кількісного складу кожноH
го з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20
днів до проведення загальних зборів. 

2. Пропозиція до порядку денного загальних
зборів акціонерного товариства подається в письH
мовій формі із зазначенням прізвища (найменуванH

ня) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або
класу належних йому акцій, змісту пропозиції до пиH
тання та/або проекту рішення, а також кількості, тиH
пу та/або класу акцій, що належать кандидату, який
пропонується цим акціонером до складу органів тоH
вариства. 

3. Наглядова рада акціонерного товариства, а в
разі скликання позачергових загальних зборів такоH
го товариства на вимогу акціонерів у випадках, пеH
редбачених частиною шостою статті 47 цього ЗакоH
ну, ñ акціонери, які цього вимагають, приймають
рішення про включення пропозицій до порядку денH
ного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення
загальних зборів. 

4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупH
но є власниками 5 або більше відсотків простих
акцій, підлягають обовíязковому включенню до поH
рядку денного загальних зборів. У такому разі рішенH
ня наглядової ради про включення питання до поH
рядку денного не вимагається, а пропозиція вваH
жається включеною до порядку денного, якщо вона
подана з дотриманням вимог цієї статті. 

Зміни до порядку денного загальних зборів вноH
сяться лише шляхом включення нових питань та
проектів рішень із запропонованих питань. ТовариH
ство не має права вносити зміни до запропонованих
акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якH
що акціонери вносять проект рішення, що відрізняH
ється від зазначеного в порядку денному, цей проект
також підлягає включенню до порядку денного. 

5. Рішення про відмову у включенні пропозиції
до порядку денного загальних зборів акціонерного
товариства може бути прийнято тільки у разі: 

недотримання акціонерами строку, встановленоH
го частиною першою цієї статті; 

неповноти даних, передбачених частиною друH
гою 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 йоH
го 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 товариство також надсилає повідоH
млення про зміни у порядку денному загальних збоH
рів фондовій біржі (біржам), на якій це товариство
пройшло процедуру лістингу. 

Оскарження акціонером рішення товариства
про відмову у включенні його пропозицій до порядH
ку денного до суду не зупиняє проведення загальних
зборів. Суд за результатами розгляду справи може
постановити рішення про зобовíязання товариства
провести загальні збори з питання, у включенні якоH
го до порядку денного було безпідставно відмовлено
акціонеру. 

Стаття 39. Представництво акціонерів 

1. Представником акціонера на загальних збоH
рах акціонерного товариства може бути фізична
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особа або уповноважена особа юридичної особи, а
також уповноважена особа держави чи територіальH
ної громади. 

Посадові особи органів товариства та їх афілійоH
вані особи не можуть бути представниками інших
акціонерів товариства на загальних зборах. 

Представником акціонера ñ фізичної чи юридичH
ної особи на загальних зборах акціонерного товариH
ства може бути інша фізична особа або уповноважеH
на особа юридичної особи, а представником
акціонера ñ держави чи територіальної громади ñ
уповноважена особа органу, що здійснює управH
ління державним чи комунальним майном. 

2. Акціонер має право призначити свого предH
ставника постійно або на певний строк. Акціонер
має право у будьHякий момент замінити свого предH
ставника, повідомивши про це виконавчий орган
акціонерного товариства. 

3. Довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах може посвідчуватися реєстратоH
ром, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії,
чи в іншому передбаченому законодавством порядH
ку. 

Довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах акціонерного товариства може
містити завдання щодо голосування, тобто перелік
питань порядку денного загальних зборів із зазнаH
ченням того, як і за яке (проти якого) рішення
потрібно проголосувати. Під час голосування на заH
гальних зборах представник повинен голосувати саH
ме так, як передбачено завданням щодо голосуванH
ня. Якщо довіреність не містить завдання щодо голоH
сування, представник вирішує всі питання щодо гоH
лосування на загальних зборах акціонерів на свій
розсуд. 

Акціонер має право надати довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах декільком
своїм представникам. 

Акціонер має право у будьHякий час відкликати
чи замінити свого представника на загальних зборах
акціонерного товариства. 

Надання довіреності на право участі та голосуH
вання на загальних зборах не виключає право участі
на цих загальних зборах акціонера, який видав
довіреність, замість свого представника. 

Стаття 40. Порядок проведення
загальних зборів 

1. Порядок проведення загальних зборів акціоH
нерного товариства встановлюється його статутом,
а в разі, якщо він не встановлений статутом, ñ рішенH
ням загальних зборів. 

Головує на загальних зборах голова наглядової
ради, член наглядової ради чи інша особа, уповноваH
жена наглядовою радою, якщо інше не передбачено
статутом. 

2. Загальні збори акціонерного товариства не
можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повіH
домленні про проведення загальних зборів. 

3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проH
водиться на підставі переліку акціонерів, які мають

право на участь у загальних зборах, складеного в поH
рядку, передбаченому законодавством про депозиH
тарну систему України, із зазначенням кількості гоH
лосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх
представників) проводить реєстраційна комісія, яка
призначається наглядовою радою, а в разі скликанH
ня позачергових загальних зборів на вимогу
акціонерів у випадках, передбачених частиною шосH
тою статті 47 цього Закону, ñ акціонерами, які цього
вимагають. 

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєH
страції акціонеру (його представнику) лише у разі
відсутності в акціонера (його представника) неH
обхідних документів, які надають йому право участі
у загальних зборах акціонерів, відповідно до законоH
давства. 

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах, підписує голова реєстраH
ційної комісії, який обирається простою більшістю
голосів її членів до початку проведення реєстрації.
Акціонер, який не зареєструвався, не має права браH
ти участь у загальних зборах. 

Повноваження реєстраційної комісії за договоH
ром можуть передаватися реєстратору або депозиH
тарію товариства. У такому разі головою реєстраH
ційної комісії є представник реєстратора або депозиH
тарія. 

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 представниH
ка для участі у загальних зборах, підписане головою
реєстраційної комісії, додається до протоколу заH
гальних зборів та видається особі, якій відмовлено в
реєстрації. 

До закінчення строку, відведеного на реєстраH
цію учасників зборів, акціонер має право замінити
свого представника, повідомивши про це органи
акціонерного товариства, або взяти участь у загальH
них зборах особисто. 

У разі, якщо для участі в загальних зборах зíявиH
лося декілька представників акціонера, реєструєH
ться 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 заH
гальних зборах акціонерного товариства, сукупно є
власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а таH
кож Державна комісія з цінних паперів та фондовоH
го ринку можуть призначати своїх представників
для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням
загальних зборів, голосуванням та підбиттям його
підсумків. Про призначення таких представників тоH
вариство повідомляється письмово до початку
реєстрації акціонерів. 

Посадові особи акціонерного товариства зоH
бовíязані забезпечити вільний доступ представників
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акціонерів (акціонера) та/або Державної 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 пиH
тання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи
самих зборів може фіксуватися технічними засобаH
ми, відповідні записи яких додаються до протоколу
загальних зборів. 

Стаття 41. Кворум загальних зборів 

1. Наявність кворуму загальних зборів визнаH
чається реєстраційною комісією на момент закінченH
ня реєстрації акціонерів для участі у загальних збоH
рах акціонерного товариства. 

2. Загальні збори акціонерного товариства маH
ють 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 наH
дається відповідно до частини пíятої статті 26 цього
Закону власникам привілейованих акцій, або питанH
ня, при розгляді якого голоси власників привілейоH
ваних акцій товариства підраховуються окремо відH
повідно 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 менше ніж 60 відсотків
привілейованих акцій (кожного класу привілейоваH
них акцій), що є голосуючими з цього питання. 

Стаття 42. Порядок прийняття рішень
загальними зборами 

1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один гоH
лос для вирішення кожного з питань, винесених на
голосування на загальних зборах акціонерного товаH
риства, крім проведення кумулятивного голосуванH
ня. 

2. Право голосу на загальних зборах акціонерноH
го товариства мають акціонери ñ власники простих
акцій товариства, а у випадках, передбачених статH
тею 26 цього Закону, ñ також акціонери ñ 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. 
3. Рішення загальних зборів акціонерного товаH

риства з питання, винесеного на голосування, прийH
мається простою більшістю голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцій, крім
випадків, коли цим Законом не встановлено інше.
Статутом приватного товариства може встановлюваH
тися більша кількість голосів акціонерів, необхідних
для прийняття рішень з питань порядку денного,
крім питань: 

про дострокове припинення повноважень посаH
дових осіб органів товариства; 

про звернення з позовом до посадових осіб орH
ганів товариства стосовно відшкодування збитків,
завданих товариству; 

про звернення з позовом у разі недотримання виH
мог цього Закону при вчиненні значного правочину. 

4. Обраними до складу органу акціонерного тоH
вариства вважаються кандидати, які набрали найH
більшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш
як 50 відсотків голосів. 

5. Рішення загальних зборів з питань, передбаH
чених пунктами 2 ñ 7 та 21 частини другої статті 33
цього Закону, приймається більш як трьома чвертяH
ми голосів акціонерів від загальної їх кількості. СтаH
тутом приватного товариства можуть бути передбаH
чені інші питання, рішення щодо яких приймаються
трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх
кількості, 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 ñ власH
ники простих та привілейованих акцій, голоси підраH
ховуються разом за всіма голосуючими з цього пиH
тання акціями, крім випадків, передбачених статуH
том товариства та частиною четвертою статті 26
цього Закону. 

8. У ході загальних зборів може бути оголошено
перерву до наступного дня. Рішення про оголошенH
ня 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 розгляH
датиметься наступного дня. Повторна реєстрація
акціонерів (їх представників) наступного дня не проH
водиться. 

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалиH
ся для участі в загальних зборах, визначається на
підставі даних реєстрації першого дня. 

Після перерви загальні збори проводяться в тоH
му 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 проводитьH
ся з усіх питань порядку денного, винесених на голоH
сування. 

Стаття 43. Спосіб голосування 

1. Голосування на загальних зборах акціонерноH
го товариства з питань порядку денного може проH
водитися з використанням бюлетенів для голосуванH
ня. 

У товаристві, що здійснило публічне розміщення
акцій, голосування з питань порядку денного загальH
них зборів проводиться тільки з використанням бюH
летенів для голосування. 

У товаристві з кількістю акціонерів ñ власників
простих акцій товариства понад 100 осіб голосуванH
ня з питань порядку денного загальних зборів проH
водиться тільки з використанням бюлетенів для гоH
лосування. 

При голосуванні з питань, зазначених у статті 68
цього Закону, використання бюлетенів є обовíязH
ковим. 
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2. Бюлетень для голосування повинен містити: 
1) повне найменування акціонерного товаристH

ва; 
2) дату і час проведення загальних зборів; 
3) перелік питань, винесених на голосування, та

проекти рішень з цих питань; 
4) варіанти голосування за кожний проект ріH

шення (написи ´заª, ´протиª, ´утримавсяª); 
5) застереження про те, що бюлетень має бути

підписаний акціонером (представником акціонера) і
в разі відсутності такого підпису вважається недійH
сним; 

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, імíя та
по батькові кандидата (кандидатів). 

3. Форма і текст бюлетеня для голосування заH
тверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за
10 днів до дати проведення загальних зборів, а в
разі скликання позачергових загальних зборів на виH
могу акціонерів у випадках, передбачених частиною
шостою статті 47 цього Закону, ñ акціонерами, які
цього вимагають. Акціонери мають право до провеH
дення загальних зборів ознайомитися з формою бюH
летеня для голосування в порядку, визначеному
статтею 35 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 враховуютьH
ся під час підрахунку голосів. 

Стаття 44. Лічильна комісія 

1. Розíяснення щодо порядку голосування,
підрахунку голосів та інших питань, повíязаних із заH
безпеченням проведення голосування на загальних
зборах, надає лічильна комісія, яка обирається заH
гальними зборами акціонерів. Повноваження лічильH
ної комісії за договором можуть передаватися
реєстратору або депозитарію товариства. Умови доH
говору затверджуються загальними зборами. 

2. В акціонерному товаристві з кількістю акціоH
нерів ñ власників простих акцій понад 100 осіб кільH
кісний 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 

1. За підсумками голосування складається проH
токол, що підписується всіма членами лічильної коH
місії акціонерного товариства, які брали участь у підH

рахунку голосів. 
У разі передачі повноважень лічильної комісії

реєстратору або депозитарію протокол про підсумки
голосування підписує представник реєстратора або
депозитарію. 

2. У протоколі про підсумки голосування зазнаH
чаються: 

1) дата проведення загальних зборів; 
2) перелік питань, рішення з яких прийняті заH

гальними зборами; 
3) рішення і кількість голосів ´заª, ´протиª і ´утH

римавсяª щодо кожного проекту рішення з кожного
питання порядку денного, винесеного на голосуванH
ня. 

3. Рішення загальних зборів акціонерного товаH
риства вважається прийнятим з моменту складення
протоколу про підсумки голосування. 

Підсумки голосування оголошуються на загальH
них зборах, під час яких проводилося голосування.
Після закриття загальних зборів підсумки голосуванH
ня доводяться до відома акціонерів протягом 10 роH
бочих днів у спосіб, визначений статутом акціонерH
ного товариства. 

4. Протокол про підсумки голосування додаєH
ться до протоколу загальних зборів акціонерного тоH
вариства. 

Після складення протоколу про підсумки голосуH
вання бюлетені для голосування опечатуються
лічильною комісією (або особою, якій передано поH
вноваження лічильної комісії) та зберігаються у тоH
варистві протягом строку його діяльності, але не
більше чотирьох років. 

Стаття 46. Протокол загальних зборів 

1. Протокол загальних зборів акціонерного товаH
риства складається протягом 10 днів з моменту заH
криття 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 переH

ліку акціонерів, які мають право на участь у загальH
них зборах; 

4) загальну кількість голосів акціонерів ñ власH
ників голосуючих акцій товариства, які зареєструваH
лися для участі у загальних зборах (якщо певні акції
є голосуючими не з усіх питань порядку денного, заH
значається кількість голосуючих акцій з кожного пиH
тання); 

5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є
голосуючими не з усіх питань порядку денного, заH
значається кворум загальних зборів з кожного пиH
тання); 

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); 
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11) підсумки голосування із зазначенням резульH
татів голосування з кожного питання порядку денноH
го загальних зборів та рішення, прийняті загальними
зборами. 

Протокол загальних зборів, підписаний головою
та секретарем загальних зборів, підшивається,
скріплюється печаткою товариства та підписом гоH
лови виконавчого органу товариства (у разі коH
легіального виконавчого органу) або одноособового
виконавчого органу. 

Стаття 47. Позачергові загальні збори 

1. Позачергові загальні збори акціонерного тоH
вариства скликаються наглядовою радою: 

1) з власної ініціативи; 
2) на вимогу виконавчого органу ñ в разі поруH

шення провадження про визнання товариства банH
крутом або необхідності вчинення значного правоH
чину; 

3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора); 
4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день

подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше
відсотків простих акцій товариства; 

5) в інших випадках, встановлених законом або
статутом товариства. 

Вимога про скликання позачергових загальних
зборів подається в письмовій формі виконавчому
органу на адресу за місцезнаходженням акціонерноH
го товариства із зазначенням органу або прізвищ
(найменувань) акціонерів, які вимагають скликання
позачергових загальних зборів, підстав для скликанH
ня та порядку денного. У разі скликання позачергоH
вих загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога
повинна також містити інформацію про кількість,
тип і клас належних акціонерам акцій та бути підпиH
саною всіма акціонерами, які її подають. 

2. Наглядова рада приймає рішення про склиH
кання позачергових загальних зборів акціонерного
товариства або про відмову в такому скликанні проH
тягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх
скликання. 

3. Рішення про відмову у скликанні позачергоH
вих загальних зборів акціонерного товариства може
бути прийнято тільки у разі: 

якщо акціонери на дату подання вимоги не є
власниками передбаченої абзацом першим частини
першої цієї статті кількості простих акцій товаристH
ва; 

неповноти даних, передбачених абзацом другим
частини першої цієї статті. 

Рішення наглядової ради про скликання позаH
чергових загальних зборів або мотивоване рішення
про відмову у скликанні надається відповідному орH
гану управління товариства або акціонерам, які виH
магають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моH
менту 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 тоH

вариства мають бути проведені протягом 30 днів з
дати подання 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 поряH
док 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 позачергоH
вих загальних зборів повторні загальні збори не проH
водяться. 

Наглядова рада не може прийняти рішення, заH
значене в абзаці першому цієї частини, якщо поряH
док 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 заH
гальних зборів акціонерного товариства, такі збори
можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагаH
ють. Рішення наглядової ради про відмову у склиH
канні позачергових загальних зборів акціонерів моH
же бути оскаржено акціонерами до суду. 

7. Товариство або особа, які ведуть облік прав
власності на акції товариства, зобовíязані протягом
пíяти робочих днів надати інформацію про перелік
власників акцій товариства, а також іншу інфорH
мацію, необхідну для організації проведення позаH
чергових загальних зборів акціонерного товариства,
за запитом наглядової ради товариства. 

У разі скликання загальних зборів акціонерами
повідомлення про це та інші матеріали розсилаютьH
ся всім акціонерам товариства особою, яка веде
облік прав власності на акції товариства. 

Стаття 48. Загальні збори акціонерів у формі
заочного голосування 

1. У випадках, передбачених статутом акціонерH
ного товариства з кількістю акціонерів не більше 25
осіб, допускається прийняття рішення методом опиH
тування. У такому разі проект рішення або питання
для голосування надсилається акціонерам ñ власниH
кам голосуючих акцій, які повинні в письмовій
формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом
10 днів з дати отримання повідомлення від останньоH
го акціонера ñ власника голосуючих акцій всі акH
ціонери ñ власники голосуючих акцій повинні бути в
письмовій формі поінформовані головою зборів про
прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у
разі, якщо за нього проголосували всі акціонери ñ
власники голосуючих акцій. 

Стаття 49. Особливості проведення
загальних зборів товариством,
що складається з однієї особи 

1. У разі, якщо акціонерне товариство складаH
ється з однієї особи, до такого товариства не застоH
совуються положення статей 33 ñ 48 цього Закону
щодо порядку скликання та проведення загальних
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зборів акціонерного товариства. 
2. Повноваження загальних зборів товариства,

передбачені статтею 33 цього Закону, а також внутH
рішніми документами товариства, здійснюються
акціонером одноосібно. 

Рішення акціонера з питань, що належать до
компетенції загальних зборів, оформляється ним
письмово (у формі наказу) та засвідчується печатH
кою товариства або нотаріально. 

3. Обрання персонального складу наглядової раH
ди, ревізійної комісії (в разі їх створення) здійснюH
ється без застосування кумулятивного голосування. 

Стаття 50. Оскарження рішення загальних
зборів 

1. У разі, якщо рішення загальних зборів або поH
рядок прийняття такого рішення порушують вимоги
цього Закону, інших актів законодавства, статуту чи
положення про загальні збори акціонерного товариH
ства, акціонер, права та охоронювані законом інтеH
реси якого порушені таким рішенням, може оскарH
жити це рішення до суду протягом трьох місяців з даH
ти його прийняття. 

Суд має право з урахуванням усіх обставин спраH
ви залишити в силі оскаржуване рішення, якщо доH
пущені 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 обовíязкового викупу товариством наH
лежних йому голосуючих акцій або в разі неотриманH
ня відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від даH
ти її направлення на адресу товариства в порядку,
передбаченому цим Законом. 

РОЗДІЛ VIII. Наглядова рада
акціонерного товариства

Стаття 51. Створення наглядової ради
акціонерного товариства 

1. Наглядова рада акціонерного товариства є
органом, що здійснює захист прав акціонерів товаH
риства, і в межах компетенції, визначеної статутом
та цим Законом, контролює та регулює діяльність виH
конавчого органу. 

2. В акціонерних товариствах з кількістю акціоH
нерів ñ власників простих акцій 10 осіб і більше ствоH
рення наглядової ради є обовíязковим. У товаристві
з кількістю акціонерів ñ власників простих акцій 9
осіб і менше у разі відсутності наглядової ради її поH
вноваження здійснюються загальними зборами. 

У такому разі передбачені цим Законом повноваH
ження наглядової ради з підготовки та проведення
загальних зборів здійснюються виконавчим оргаH
ном, якщо інше не встановлено статутом акціонерH
ного товариства. 

3. Порядок роботи, виплати винагороди та відH
повідальність членів наглядової ради визначаються
цим Законом, статутом товариства, положенням про
наглядову раду акціонерного товариства, а також

договором, що укладається з членом наглядової раH
ди. Такий договір від імені товариства підписується
головою виконавчого органу чи іншою уповноважеH
ною загальними зборами особою на умовах, затверH
джених рішенням загальних зборів. Такий цивільноH
правовий договір може бути або оплатним, або безоH
платним. 

4. Член наглядової ради, який є представником
акціонера ñ юридичної особи або держави, не може
передавати свої повноваження іншій особі. 

Члени наглядової ради мають право на оплату
своєї діяльності за рахунок товариства. Визначення
умов оплати покладається на загальні збори за заH
твердженим зборами кошторисом. 

Стаття 52. Компетенція наглядової ради 

1. До компетенції наглядової ради належить
вирішення питань, передбачених цим Законом, стаH
тутом, а також переданих на вирішення наглядової
ради загальними зборами. 

2. До виключної компетенції наглядової ради наH
лежить: 

1) затвердження в межах своєї компетенції поH
ложень, якими регулюються питання, повíязані з
діяльністю товариства; 

2) підготовка порядку денного загальних зборів,
прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім
скликання акціонерами позачергових загальних
зборів; 

3) прийняття рішення про проведення чергових
та позачергових загальних зборів на вимогу акціоH
нерів або за пропозицією виконавчого органу; 

4) прийняття рішення про анулювання акцій чи
продаж раніше викуплених товариством акцій; 

5) прийняття рішення про розміщення товаристH
вом інших цінних паперів, крім акцій; 

6) прийняття рішення про викуп розміщених тоH
вариством інших, крім акцій, цінних паперів; 

7) затвердження ринкової вартості майна у виH
падках, передбачених цим Законом; 

8) обрання та відкликання повноважень голови
і членів виконавчого органу; 

9) затвердження умов цивільноHправових, трудоH
вих договорів, які укладатимуться з членами викоH
навчого органу, встановлення розміру їх винагороH
ди; 

10) прийняття рішення про відсторонення голоH
ви виконавчого органу від виконання його повноваH
жень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиH
ме 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, встановH
лення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наH
глядова рада відсутня, це питання належить до комH
петенції виконавчого органу, якщо інше не встановH
лено статутом; 

14) визначення дати складення переліку осіб,
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які мають право на отримання дивідендів, порядку
та строків виплати дивідендів у межах граничного
строку, визначеного частиною другою статті 30 цьоH
го Закону; 

15) визначення дати складення переліку акціоH
нерів, які мають бути повідомлені про проведення
загальних зборів відповідно до частини першої статH
ті 35 цього Закону та мають право на участь у загальH
них зборах відповідно до статті 34 цього Закону; 

16) вирішення питань про участь товариства у
промисловоHфінансових групах та інших обíєднанH
нях, про заснування інших юридичних осіб; 

17) вирішення питань, передбачених частиною
четвертою статті 84 цього Закону, в разі злиття,
приєднання, поділу, виділу або перетворення товаH
риства; 

18) прийняття рішення про вчинення значних
правочинів у випадках, передбачених частиною перH
шою статті 70 цього Закону; 

19) визначення ймовірності визнання товаристH
ва неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на
себе зобовíязань 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 опH
лати його послуг; 

21) прийняття рішення про обрання (заміну)
реєстратора власників іменних цінних паперів товаH
риства або депозитарія цінних паперів та затверH
дження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг; 

22) надсилання в порядку, передбаченому статH
тею 65 цього Закону, пропозицій акціонерам про
придбання особою (особами, що діють спільно)
значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65
цього Закону; 

23) вирішення інших питань, що належать до
виключної компетенції наглядової ради згідно із заH
коном або статутом акціонерного товариства. 

3. Питання, що належать до виключної компеH
тенції наглядової ради акціонерного товариства, не
можуть вирішуватися іншими органами товариства,
крім загальних зборів, за винятком випадків, встаH
новлених цим Законом. 

4. Посадові особи органів акціонерного товариH
ства 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 товариH
ства обираються з числа фізичних осіб, які мають
повну дієздатність. 

Акціонер може мати необмежену кількість предH
ставників у наглядовій раді. Порядок діяльності предH
ставника акціонера у наглядовій раді визначається
самим акціонером. Загальні збори товариства моH
жуть встановити залежність членства у наглядовій
раді від кількості акцій, якими володіє акціонер. 

2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з
моменту його затвердження рішенням загальних

зборів товариства. 
3. Обрання членів наглядової ради публічного

товариства здійснюється виключно шляхом кумуляH
тивного голосування. 

Обрання членів наглядової ради приватного тоH
вариства здійснюється за принципом пропорційності
представництва у її складі представників акціонерів
відповідно до кількості належних акціонерам голосуH
ючих акцій або шляхом кумулятивного голосування.
Конкретний спосіб обрання членів наглядової ради
приватного товариства визначається його статутом. 

4. Одна й та сама особа може обиратися до
складу наглядової ради неодноразово. 

5. Член наглядової ради не може бути одночасH
но членом виконавчого органу та/або членом ревіH
зійної комісії (ревізором) цього товариства. 

6. Кількісний склад наглядової ради встановH
люється загальними зборами. 

До складу наглядової ради в товариствах з
кількістю акціонерів ñ власників простих акцій від
100 до 1 000 осіб повинні входити не менше ніж
пíять осіб, з кількістю понад 1 000 ñ не менше ніж
сім осіб, а в товариствах з кількістю акціонерів ñ
власників простих акцій понад 10 000 осіб ñ не менH
ше ніж девíять осіб. 

7. Якщо кількість членів наглядової ради станоH
вить менше половини її кількісного складу, товариH
ство протягом трьох місяців має скликати позачерH
гові загальні збори для обрання решти членів нагляH
дової ради, а в разі обрання членів наглядової ради
шляхом кумулятивного голосування ñ для обрання
всього складу наглядової ради. 

8. Член наглядової ради здійснює свої повноваH
ження на підставі договору з товариством. 

Від імені товариства договір підписує особа,
уповноважена на те загальними зборами. 

У договорі з членом наглядової ради товариства
може бути передбачена виплата йому винагороди та
можливість сплати товариством за нього внесків на
загальнообовíязкове державне пенсійне страхуванH
ня. 

Дія договору з членом наглядової ради припиH
няється у разі припинення його повноважень. 

Виконання повноважень члена наглядової ради
державними службовцями здійснюється у випадках
та в порядку, визначених законом. Виконання повH
новажень члена наглядової ради особами, які переH
бувають на службі в органах місцевого самоврядуH
вання, здійснюється відповідно до законодавства. 

Стаття 54. Голова наглядової ради 

1. Голова наглядової ради акціонерного товариH
ства обирається членами наглядової ради з їх числа
простою більшістю голосів від кількісного складу наH
глядової ради, якщо інше не передбачено статутом
товариства або положенням про наглядову раду. 

Наглядова рада має право в будьHякий час переH
обрати 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 передбаH
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чено статутом акціонерного товариства, здійснює
інші повноваження, передбачені статутом та полоH
женням про наглядову раду. 

3. У разі неможливості виконання головою наH
глядової ради своїх повноважень його повноваженH
ня здійснює один із членів наглядової ради за її
рішенням, якщо інше не передбачено статутом або
положенням про наглядову раду акціонерного товаH
риства. 

Стаття 55. Засідання наглядової ради 

1. Засідання наглядової ради скликаються з
ініціативи голови наглядової ради або на вимогу члеH
на наглядової ради. 

Засідання наглядової ради також скликаються
на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи
його члена, інших осіб, визначених статутом акціоH
нерного товариства, які беруть участь у засіданні наH
глядової ради. 

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в
розгляді окремих питань порядку денного засідання
беруть участь члени виконавчого органу та інші визH
начені нею особи в порядку, встановленому полоH
женням про наглядову раду. 

Засідання наглядової ради проводяться в міру
необхідності з періодичністю, визначеною статутом,
але не рідше одного разу на квартал. 

Статут або положення про наглядову раду акціоH
нерного товариства може передбачати порядок
прийняття наглядовою радою рішення шляхом проH
ведення заочного голосування (опитування). 

У засіданні наглядової ради на її запрошення з
правом дорадчого голосу можуть брати участь предH
ставники профспілкового або іншого уповноважеH
ного трудовим колективом органу, який підписав коH
лективний договір від імені трудового колективу. 

2. Засідання наглядової ради є правомочним, якH
що в ньому бере участь не менше ніж половина її
складу. Статутом або положенням про наглядову раH
ду товариства може встановлюватися більша
кількість членів наглядової ради, необхідна для визH
нання її засідань правомочними. 

3. На вимогу наглядової ради в її засіданні беH
руть участь члени виконавчого органу. 

4. Рішення наглядової ради приймається проH
стою більшістю голосів членів наглядової ради, які
беруть участь у засіданні та мають право голосу, якH
що для прийняття рішення статутом або положенH
ням про наглядову раду акціонерного товариства не
встановлюється більша кількість голосів. 

5. На засіданні наглядової ради кожний член наH
глядової ради має один голос. 

Статутом або положенням про наглядову раду
товариства може передбачатися право вирішальноH
го голосу голови наглядової ради у разі рівного розH
поділу голосів членів наглядової ради під час прийH
няття рішень. 

6. Протокол засідання наглядової ради оформH
ляється не пізніше ніж протягом пíяти днів після
проведення засідання. 

У протоколі засідання наглядової ради зазначаH
ються: 

місце, дата і час проведення засідання; 
особи, які брали участь у засіданні; 
порядок денний засідання; 
питання, винесені на голосування, та підсумки

голосування із зазначенням прізвищ членів наглядоH
вої ради, які голосували ´заª, ´протиª (або утрималиH
ся від голосування) з кожного питання; 

зміст прийнятих рішень. 
Протокол засідання наглядової ради підписує гоH

ловуючий на засіданні. 
7. Засідання наглядової ради або розгляд окреH

мого питання за її рішенням може фіксуватися
технічними засобами. 

Стаття 56. Комітети наглядової ради.
Корпоративний секретар 

1. Наглядова рада акціонерного товариства моH
же утворювати постійні чи тимчасові комітети з чисH
ла її членів для вивчення і підготовки питань, що наH
лежать до компетенції наглядової ради. 

В акціонерному товаристві можуть утворюватиH
ся комітети з питань аудиту та з питань інформаH
ційної політики товариства. Очолюють комітети члеH
ни наглядової ради товариства, обрані за пропозиH
цією акціонера, який не контролює діяльність цього
товариства. 

З метою забезпечення діяльності комітету з пиH
тань аудиту наглядова рада може прийняти рішення
щодо запровадження в товаристві посади внутH
рішнього аудитора (створення служби внутрішнього
аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього
аудиту) призначається наглядовою радою і є підпоH
рядкованим та підзвітним безпосередньо члену наH
глядової ради ñ голові комітету з питань аудиту. 

Порядок утворення і діяльності комітетів встаH
новлюється статутом або положенням про наглядову
раду товариства. 

2. Рішення про утворення комітету та про пеH
релік питань, які передаються йому для вивчення і
підготовки, приймаються простою більшістю голосів
членів наглядової ради, якщо статутом або положенH
ням про наглядову раду не встановлено більшої
кількості голосів, необхідної для прийняття такого
рішення. 

3. Висновки комітетів розглядаються наглядоH
вою радою в порядку, передбаченому цим Законом
для прийняття наглядовою радою рішень. 

4. Наглядова рада за пропозицією голови нагляH
дової ради у встановленому порядку має право обраH
ти корпоративного секретаря. Корпоративний секH
ретар є особою, яка відповідає за взаємодію
акціонерного товариства з акціонерами та/або інвеH
сторами. 

Робота корпоративного секретаря оплачується
із загального бюджету наглядової ради. 

Стаття 57. Дострокове припинення
повноважень членів наглядової ради 

1. Загальні збори акціонерного товариства моH
жуть прийняти рішення про дострокове припинення
повноважень членів наглядової ради та одночасне
обрання нових членів. Статутом або положенням
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про наглядову раду товариства має бути передбачеH
но випадки, коли припиняються повноваження
членів наглядової ради та обираються нові члени. 

Без рішення загальних зборів повноваження
члена наглядової ради з одночасним припиненням
договору припиняються: 

1) за його бажанням за умови письмового
повідомлення про це товариства за два тижні; 

2) в разі неможливості виконання обовíязків
члена наглядової ради за станом здоровíя; 

3) в разі набрання законної сили вироком чи
рішенням суду, яким його засуджено до покарання,
що виключає можливість виконання обовíязків члеH
на наглядової ради; 

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обH
межено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 

Статутом товариства можуть бути передбачені
додаткові підстави для припинення повноважень
члена наглядової ради. 

2. У разі, якщо обрання членів наглядової ради
здійснювалося шляхом кумулятивного голосування,
рішення загальних зборів про дострокове припиненH
ня 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 поточною діяльністю товаристH
ва. 

До компетенції виконавчого органу належить
вирішення всіх питань, повíязаних 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, орH
ганізовує виконання їх рішень. Виконавчий орган
діє від імені акціонерного товариства у межах, встаH
новлених статутом акціонерного товариства і закоH
ном. 

3. Виконавчий орган акціонерного товариства
може бути колегіальним (правління, дирекція) або
одноосібним (директор, генеральний директор). 

4. Членом виконавчого органу акціонерного тоH
вариства може бути будьHяка фізична особа, яка має
повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи
ревізійної комісії. 

5. Права та обовíязки членів виконавчого оргаH
ну акціонерного товариства визначаються цим ЗакоH
ном, іншими актами законодавства, статутом товариH
ства або положенням про виконавчий орган товариH
ства, а також трудовим договором, що укладається з
кожним членом виконавчого органу. Від імені товаH
риства трудовий договір підписує голова наглядової
ради чи особа, уповноважена на те наглядовою раH
дою. 

6. Виконавчий орган на вимогу органів та посаH
дових осіб товариства зобовíязаний надати можH

ливість ознайомитися з інформацією про діяльність
товариства в межах, встановлених законом, статуH
том та внутрішніми положеннями товариства. 

Особи, які при цьому отримали доступ до інфорH
мації з обмеженим доступом, несуть відповідальність
за її неправомірне використання. 

Стаття 59. Колегіальний виконавчий орган
акціонерного товариства 

1. Кількісний склад виконавчого органу, поряH
док призначення його членів визначаються статутом
товариства. Порядок скликання та проведення
засідань колегіального виконавчого органу встановH
люється статутом або положенням про виконавчий
орган акціонерного товариства. 

2. Кожний член колегіального виконавчого орH
гану має право вимагати проведення засідання коH
легіального виконавчого органу та вносити питання
до порядку денного засідання. 

3. Члени наглядової ради, а також представник
профспілкового або іншого уповноваженого трудоH
вим колективом органу, який підписав колективний
договір від імені трудового колективу, мають право
бути присутніми на засіданнях колегіального викоH
навчого органу. Статутом може бути надано право
іншим особам бути присутніми на засіданні коH
легіального виконавчого органу. 

4. На засіданні колегіального виконавчого оргаH
ну ведеться протокол. Протокол засідання колегіальH
ного виконавчого органу підписується головуючим
та надається для ознайомлення на вимогу члена коH
легіального виконавчого органу, члена наглядової
ради або представника профспілкового або іншого
уповноваженого трудовим колективом органу, який
підписав колективний договір від імені трудового коH
лективу органу. Статутом акціонерного товариства
може бути надано право іншим особам отримувати
протокол засідання колегіального виконавчого оргаH
ну для ознайомлення. 

5. Голова колегіального виконавчого органу
обирається наглядовою радою товариства, якщо
інше не передбачено статутом товариства, в порядH
ку, передбаченому статутом або положенням про виH
конавчий орган акціонерного товариства. 

Голова колегіального виконавчого органу оргаH
нізовує 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 орH
гану, в тому числі представляти інтереси товариства,
вчиняти правочини від імені товариства, видавати
накази та давати розпорядження, обовíязкові для
виконання всіма працівниками товариства. Інший
член колегіального виконавчого органу в порядку,
визначеному законодавством України, також може
бути наділений цими повноваженнями, якщо це пеH
редбачено статутом товариства. 

6. У разі неможливості виконання головою коH
легіального виконавчого органу своїх повноважень
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за рішенням цього органу його повноваження
здійснює один із членів колегіального виконавчого
органу, якщо інше не передбачено статутом або поH
ложенням про виконавчий орган акціонерного товаH
риства. Інші особи можуть діяти від імені товаристH
ва у порядку представництва, передбаченому ЦивіH
льним кодексом України. 

Стаття 60. Одноосібний виконавчий орган 

1. Порядок прийняття рішень особою, яка здійH
снює повноваження одноосібного виконавчого орH
гану, встановлюється статутом або положенням про
виконавчий орган акціонерного товариства. 

2. Особа, яка здійснює повноваження одноосібH
ного виконавчого органу, вправі без довіреності діяH
ти від імені акціонерного товариства, в тому числі
представляти його інтереси, вчиняти правочини від
імені товариства, видавати накази та давати розпоH
рядження, обовíязкові для виконання всіма працівH
никами товариства. 

3. У разі неможливості виконання особою, яка
здійснює повноваження одноосібного виконавчого
органу, своїх повноважень, ці повноваження здійH
снюються призначеною нею особою, якщо інше не
передбачено статутом або положенням про виконавH
чий орган. 

Стаття 61. Припинення повноважень голови
та членів виконавчого органу 

1. Повноваження голови колегіального виконавH
чого органу (особи, яка здійснює повноваження одH
ноосібного виконавчого органу) припиняються за
рішенням наглядової ради, якщо статутом акціонерH
ного товариства це питання не віднесено до компеH
тенції загальних зборів. 

Повноваження члена виконавчого органу приH
пиняються за рішенням наглядової ради, якщо стаH
тутом товариства це питання не віднесено до компеH
тенції загальних зборів. 

Підстави припинення повноважень голови та
члена виконавчого органу встановлюються законоH
давством, статутом та договором з ним. 

2. У разі, якщо відповідно до статуту товариства
обрання та припинення повноважень голови коH
легіального виконавчого органу (особи, яка здійH
снює повноваження одноосібного виконавчого орH
гану) віднесено до компетенції загальних зборів, наH
глядова рада має право відсторонити від виконання
повноважень голову колегіального виконавчого орH
гану (особу, яка здійснює повноваження одноосібноH
го виконавчого органу), дії або бездіяльність якого
порушують права акціонерів чи самого товариства,
до вирішення загальними зборами питання про приH
пинення його повноважень. 

До вирішення загальними зборами питання про
припинення повноважень голови колегіального виH
конавчого органу (особи, яка здійснює повноваженH
ня одноосібного виконавчого органу) наглядова раH
да зобовíязана призначити особу, яка тимчасово
здійснюватиме повноваження голови колегіального
виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваH
ження одноосібного виконавчого органу), та скликаH

ти позачергові загальні збори. 
3. У разі відсторонення голови виконавчого орH

гану чи особи, яка виконує його повноваження, наH
глядова рада зобовíязана протягом 10 днів з моменH
ту ухвалення відповідного рішення оголосити про
скликання загальних зборів товариства, у порядку
денному яких має бути питання про переобрання гоH
лови 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 можуть бути народні депутати УкH
раїни, члени Кабінету Міністрів України, керівники
центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, військовослужH
бовці, посадові особи органів прокуратури, суду,
служби безпеки, внутрішніх справ, державні служH
бовці, крім випадків, коли вони виконують функції з
управління корпоративними правами держави та
представляють інтереси держави або територіальної
громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товаH
риства.

Особи, яким суд заборонив займатися певним
видом діяльності, не можуть бути посадовими особаH
ми органів товариства, що провадить цей вид діяльH
ності. Особи, які мають непогашену судимість за злоH
чини проти власності, службові чи господарські злоH
чини, не можуть бути посадовими особами органів
товариства. 

2. Посадові особи органів акціонерного товаристH
ва не мають права розголошувати комерційну таємниH
цю та конфіденційну інформацію про діяльність товаH
риства, крім випадків, передбачених законом. 

3. Посадові особи органів товариства на вимогу
ревізійної комісії (ревізора) або аудитора зобовíязані
надати документи про фінансовоHгосподарську
діяльність товариства. 

4. Посадовим особам органів акціонерного товаH
риства виплачується винагорода тільки на умовах,
які встановлюються цивільноHправовими договораH
ми або трудовим договором, укладеним з ними. 

Стаття 63. Відповідальність посадових осіб
органів акціонерного товариства 

1. Посадові особи органів акціонерного товариH
ства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуH
ватися вимог законодавства, положень статуту та
інших документів товариства. 

2. Посадові особи органів акціонерного товариH
ства несуть відповідальність перед товариством за
збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльH
ністю), згідно із законом. 

3. У разі, якщо відповідальність згідно з цією
статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед
товариством є солідарною. 

РОЗДІЛ XI. Придбання значного
та контрольного пакета акцій
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акціонерного товариства

Стаття 64. Придбання значного пакета акцій
товариства 

1. Особа (особи, що діють спільно), яка має
намір придбати акції, що з урахуванням кількості
акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стаH
новитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товаH
риства (далі ñ значний пакет акцій), зобовíязана не
пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного
пакета акцій подати товариству письмове повідоH
млення про свій намір та оприлюднити його. ОприH
люднення повідомлення здійснюється шляхом наH
дання його Державній 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 афіH
лійованих осіб, а також кількість простих акцій тоH
вариства, які особа (особи, що діють спільно) має
намір придбати. 

2. Товариство, значний пакет акцій якого придH
бавається, не має права вживати заходів з метою пеH
решкоджання такому придбанню. 

Стаття 65. Придбання акцій товариства
за наслідками придбання контрольного
пакета акцій 

1. Особа (особи, що діють спільно), яка придбаH
ла 50 і більше відсотків простих акцій товариства
(далі ñ контрольний пакет акцій), протягом 20 днів з
дати придбання контрольного пакета акцій зоH
бовíязана запропонувати всім акціонерам придбати
у них прості акції товариства, крім випадків придH
бання контрольного пакета акцій у процесі приватиH
зації. 

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надH
силає до товариства публічну невідкличну пропоH
зицію (оферту) для всіх акціонерів ñ власників проH
стих акцій товариства про придбання акцій на адреH
су за місцезнаходженням товариства на імíя наглядоH
вої ради або виконавчого органу (якщо утворення
наглядової ради не передбачено статутом товаристH
ва) та повідомляє про це Державну комісію з цінних
паперів та фондового ринку і кожну фондову біржу
(біржі), на якій товариство пройшло процедуру
лістингу. Наглядова рада (або виконавчий орган тоH
вариства, якщо утворення наглядової ради не передH
бачено статутом товариства) зобовíязана надіслати
зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру
відповідно до реєстру акціонерів товариства протяH
гом 10 днів з моменту отримання відповідних докуH
ментів від особи (осіб, що діють спільно). 

2. Пропозиція акціонерам про придбання належH
них їм акцій має містити дані про: 

1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка
придбала контрольний пакет акцій товариства, та її
афілійованих осіб ñ прізвище (найменування), місце
проживання (місцезнаходження), кількість, тип
та/або клас акцій товариства, належних кожній із

зазначених осіб; 
2) запропоновану ціну придбання акцій та поряH

док її визначення; 
3) строк, протягом якого акціонери можуть повіH

домити про прийняття пропозиції щодо придбання
акцій; 

4) порядок оплати акцій, що придбаваються. 
3. Строк, протягом якого акціонери можуть

повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придH
бала контрольний пакет акцій, щодо прийняття проH
позиції про придбання акцій, має становити від 30
до 60 днів з дати надходження пропозиції. 

4. Ціна придбання акцій не може бути меншою
за ринкову ціну, визначену відповідно до частини
третьої статті 8 цього Закону. 

5. Протягом 30 днів після закінчення зазначеноH
го у пропозиції строку особа (особи, що діють
спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, поH
винна сплатити акціонерам, які прийняли пропоH
зицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у
пропозиції ціни придбання. 

РОЗДІЛ XII. Викуп та обовíязковий
викуп акціонерним товариством
розміщених ним цінних паперів

Стаття 66. Викуп акціонерним товариством
розміщених ним цінних паперів 

1. Акціонерне товариство має право за рішенH
ням загальних зборів викупити в акціонерів акції за
згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цьоH
го права визначається у статуті товариства та/або
рішенні загальних зборів. Рішенням загальних
зборів обовíязково 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 ануH

лювання або продаж). 
Строк викупу включає строк приймання письмоH

вих пропозицій акціонерів про продаж акцій та
строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не моH
же 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 зобовíязане придбавати акції у кожH
ного акціонера, який приймає (акцептує) пропоH
зицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною
в рішенні загальних зборів. 

Правочини щодо переходу права власності на
акції до товариства, вчинені протягом терміну, зазнаH
ченого в рішенні загальних зборів, за ціною, відмінH
ною 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 повідомленH
ня про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та
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строк викупу. Для товариства з кількістю акціонерів
ñ власників простих акцій понад 1 000 осіб прийманH
ня пропозицій акціонерів про продаж товариству
акцій здійснюється протягом не менше ніж 30HденH
ного строку від дати надіслання акціонерам зазначеH
ного повідомлення. 

Загальні збори можуть прийняти рішення про
викуп визначеної кількості акцій певного типу
та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У таH
кому разі рішення має містити прізвища (найменуH
вання) акціонерів, у яких викуповуються акції, та
кількість акцій певного типу та/або класу, які викуH
повуються 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 частини третьої 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 рішенH
ням наглядової ради викупити розміщені ним інші,
крім акцій, цінні папери за згодою власників цих
цінних паперів, якщо це передбачено статутом товаH
риства та проспектом емісії таких цінних паперів. 

Стаття 67. Обмеження на викуп акціонерним
товариством акцій 

1. Акціонерне товариство не має права приймаH
ти рішення про викуп акцій, якщо: 

1) на дату викупу акцій товариство має зоH
бовíязання про обовíязковий викуп акцій відповідно
до статті 68 цього Закону; 

2) товариство є неплатоспроможним або стане
таким внаслідок викупу акцій; 

3) власний капітал товариства є меншим, ніж суH
ма 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 здійснюH
вати викуп розміщених ним простих акцій до повної
виплати поточних дивідендів за привілейованими
акціями. 

Акціонерне товариство не має права здійснюваH
ти викуп розміщених ним привілейованих акцій до
повної виплати поточних дивідендів за привілейоваH
ними акціями, власники яких мають перевагу щодо
черговості отримання дивідендів. 

3. Акціонерне товариство не має права приймаH
ти 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. Обовíязковий викуп акціонерним
товариством акцій на вимогу акціонерів 

1. Кожний акціонер ñ власник простих акцій тоH
вариства має право вимагати здійснення обовíязкоH
вого викупу акціонерним товариством належних йоH
му голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для
участі у загальних зборах та голосував проти прийH
няття загальними зборами рішення про: 

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виH
діл товариства, зміну його типу з публічного на приH
ватне; 

2) вчинення товариством значного правочину; 
3) зміну розміру статутного капіталу. 
2. Кожний акціонер ñ власник привілейованих

акцій має право вимагати здійснення обовíязкового
викупу товариством належних йому привілейованих
акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальH
них зборах та голосував проти прийняття загальниH
ми зборами рішення про: 

1) внесення змін до статуту товариства, якими
передбачається розміщення нового класу привілейоH
ваних акцій, власники яких матимуть перевагу щодо
черговості отримання дивідендів чи виплат під час
ліквідації акціонерного товариства; 

2) розширення обсягу прав акціонерів ñ власH
ників розміщених класів привілейованих акцій, які
мають перевагу щодо черговості отримання дивіH
дендів чи виплат під час ліквідації акціонерного тоH
вариства. 

3. Акціонерне товариство у випадках, передбаH
чених частинами першою та другою цієї статті, зоH
бовíязане викупити належні акціонерові акції. 

4. Перелік акціонерів, які мають право вимагати
здійснення обовíязкового викупу належних їм акцій
відповідно до частини першої та другої цієї статті,
складається на підставі переліку акціонерів, які заH
реєструвалися для участі в загальних зборах, на
яких було прийнято рішення, що стало підставою
для вимоги обовíязкового викупу акцій. 

Стаття 69. Порядок реалізації акціонерами
права вимоги обовíязкового викупу
акціонерним товариством належних їм акцій 

1. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж
їх ринкова вартість. 

Ціна викупу акцій розраховується станом на
день, що передує дню опублікування в установленоH
му порядку повідомлення про скликання загальних
зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало
підставою для вимоги обовíязкового викупу акцій. 

Ринкова вартість акцій визначається в порядку,
встановленому статтею 8 цього Закону. 

Договір між акціонерним товариством та акціоH
нером про обовíязковий викуп товариством належH
них йому акцій укладається в письмовій формі. 

2. Протягом 30 днів після прийняття загальними
зборами рішення, що стало підставою для вимоги
обовíязкового викупу акцій, акціонер, який має наH
мір реалізувати зазначене право, подає товариству
письмову вимогу. У вимозі акціонера про обовíязкоH
вий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище
(найменування), місце проживання (місцезнаходженH
ня), кількість, тип та/або клас акцій, обовíязкового
викупу яких він вимагає. 

3. Протягом 30 днів після отримання вимоги
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акціонера про обовíязковий викуп акцій товариство
здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, заH
значеною в повідомленні про право вимоги обовíязH
кового викупу акцій, що належать акціонеру. 

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якH
що 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 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 наH
глядовою радою. 

Статутом акціонерного товариства можуть бути
визначені додаткові критерії для віднесення правоH
чинів до категорії значних правочинів. 

У разі неприйняття наглядовою радою рішення
про вчинення значного правочину питання про вчиH
нення такого правочину може виноситися на розH
гляд загальних зборів. 

2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що
є предметом значного правочину, перевищує 25 відH
сотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності акціонерного товариства, ріH
шення про вчинення такого правочину приймається
загальними зборами за поданням наглядової ради. 

Рішення про вчинення значного правочину, якH
що ринкова вартість майна або послуг, що є предмеH
том 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 загальH
них зборах та є власниками голосуючих з цього пиH
тання акцій. 

Рішення про вчинення значного правочину, якH
що ринкова вартість майна або послуг, що є предмеH
том такого правочину, становить 50 і більше відH
сотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності акціонерного товариства, прийH
мається трьома чвертями голосів акціонерів від заH
гальної їх кількості. 

3. Якщо на дату проведення загальних зборів неH
можливо визначити, які значні правочини вчинятиH
муться акціонерним товариством у ході поточної госH
подарської діяльності, загальні збори можуть прийH
няти рішення про попереднє схвалення значних праH
вочинів, які можуть ним вчинятися протягом не
більш як одного року, із зазначенням характеру праH
вочинів та їх граничної вартості. 

4. Вимоги до порядку вчинення значного правоH
чину, передбачені цим розділом, застосовуються як
додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення
певних правочинів, передбачених законодавством
або статутом акціонерного товариства. 

5. Забороняється ділити предмет правочину з
метою ухилення від передбаченого цим Законом поH
рядку прийняття рішень про вчинення значного праH

вочину. 

Стаття 71. Правочин, щодо вчинення якого є
заінтересованість 

1. Особою, заінтересованою у вчиненні акціоH
нерним товариством правочину, вважається посадоH
ва особа органів товариства та її афілійована особа
(особи), акціонер, який одноосібно або разом з
афілійованими особами володіє 25 і більше відсотH
ками простих акцій товариства, якщо зазначена осоH
ба (особи ñ разом або окремо) відповідає принаймні
одній із нижченаведених ознак: 

1) є стороною такого правочину; 
2) бере участь у правочині як представник або

посередник (крім представництва товариства посаH
довими особами); 

3) отримує винагороду за вчинення такого праH
вочину від товариства (посадових осіб товариства)
або від особи, яка є стороною правочину; 

4) внаслідок такого правочину придбає майно
чи заінтересована в інших результатах виконання
правочину; 

5) є афілійованою особою юридичної особи, яка
є стороною правочину або бере участь у правочині
як представник чи посередник, або отримує винагоH
роду від товариства чи від особи, що є стороною
правочину, або внаслідок такого правочину придбає
майно чи буде користуватися іншими результатами
виконання правочину. 

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зоH
бовíязана протягом трьох робочих днів з моменту
виникнення в неї заінтересованості поінформувати
той орган, членом якого вона є, виконавчий орган
та наглядову раду про наявність у неї такої заінтереH
сованості. 

2. Виконавчий орган акціонерного товариства
зобовíязаний протягом пíяти днів з моменту отриH
мання відомостей про можливість вчинення правоH
чину, щодо якого є заінтересованість, надати членам
наглядової ради (а за відсутності наглядової ради ñ
кожному акціонеру персонально) інформацію стоH
совно правочинів, у вчиненні яких товариство
заінтересоване, зокрема, про: 

1) предмет правочину; 
2) вартість одиниці товару або послуг, якщо воH

на передбачена правочином; 
3) загальну суму правочину щодо придбання,

відчуження або можливості відчуження майна, викоH
нання робіт, надання або отримання послуг; 

4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні
такого правочину. 

У разі, якщо правочин, щодо якого є заінтересоH
ваність, порушує інтереси товариства, наглядова раH
да може заборонити його вчинення або винести розH
гляд цього питання на загальні збори. 

Наглядова рада протягом пíяти робочих днів зоH
бовíязана прийняти рішення про вчинення правочиH
ну, щодо якого є заінтересованість. 

Якщо заінтересована у вчиненні правочину осоH
ба є членом наглядової ради, вона не бере участі у
голосуванні з питання вчинення такого правочину.
Якщо більшість членів наглядової ради є особами,
заінтересованими у вчиненні такого правочину, це
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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) пропорційного викупу товариством в

акціонерів розміщених ним акцій; 
3) приєднання до товариства, що здійснюється

відповідно до частини другої статті 84 цього Закону,
якщо товариство, до якого здійснюється приєднанH
ня, є власником більш як 90 відсотків простих акцій
товариства, що приєднується; 

4) надання посадовою особою органів товаристH
ва або акціонером, що одноосібно або разом з
афілійованими особами володіє 25 і більше відсотH
ками простих акцій товариства, на безоплатній осH
нові гарантії (поруки) особам, які надають товаристH
ву позики. 

Стаття 72. Наслідки недотримання вимог до
порядку вчинення правочину, щодо якого є
заінтересованість 

1. У разі недотримання вимог, передбачених
статтею 71 цього Закону, особа, заінтересована у
вчиненні акціонерним товариством правочину, несе
відповідальність перед ним у розмірі завданих товаH
риству збитків. Такий правочин може бути визнаний
судом недійсним, якщо особа, яка вчинила правоH
чин, знала або повинна була знати про недотриманH
ня зазначених вимог. 

2. У разі недотримання особою, заінтересоваH
ною у вчиненні товариством правочину, вимог, пеH
редбачених статтею 71 цього Закону, та вчинення
товариством правочину з юридичною особою, всі
акції (частки, паї) якої належать цій особі та/або її
афілійованим особам, товариство або будьHхто з йоH
го акціонерів має право вимагати визнання цього
правочину судом недійсним і відшкодування збитків
та/або моральної шкоди. 

РОЗДІЛ XIV. Перевірка фінансовоA
господарської діяльності акціонерного
товариства

Стаття 73. Ревізійна комісія (ревізор) 

1. Для проведення перевірки фінансовоHгоспоH
дарської діяльності акціонерного товариства заH
гальні збори обирають ревізійну комісію (ревізора). 

В акціонерних товариствах з кількістю акціонеH
рів ñ власників простих акцій товариства до 100
осіб запроваджується посада ревізора (або обиH
рається ревізійна комісія), а в товариствах з
кількістю акціонерів ñ власників простих акцій товаH
риства більш як 100 осіб обовíязково обирається
ревізійна комісія. 

Члени ревізійної комісії в таких товариствах
обираються виключно шляхом кумулятивного голоH
сування з числа фізичних осіб, які мають цивільну
дієздатність. Голова ревізійної комісії обирається
членами ревізійної комісії з їх числа простою більH
шістю голосів від кількісного складу ревізійної

комісії, якщо інше не передбачено статутом або поH
ложенням про ревізійну комісію акціонерного товаH
риства. 

Додаткові вимоги щодо обрання ревізійної
комісії (ревізора), кількісного складу комісії, порядку
її діяльності та компетенція з питань, не передбачеH
них цим Законом, визначаються статутом, положенH
ням про ревізійну комісію або рішенням загальних
зборів акціонерного товариства. 

Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для
проведення спеціальної перевірки фінансовоHгоспоH
дарської діяльності товариства або на визначений
період. Строк повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора) встановлюється на період до дати провеH
дення чергових річних загальних зборів, якщо статуH
том товариства або положенням про ревізійну
комісію, або рішенням загальних зборів акціонерноH
го товариства не передбачено інший строк повноваH
жень, але не більше ніж на пíять 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 дієздатH

ності; 
5) члени інших органів товариства. 
Члени ревізійної комісії (ревізор) не можуть вхоH

дити до складу лічильної комісії товариства. 
3. Права та обовíязки членів ревізійної комісії

(ревізора) визначаються цим Законом, іншими актаH
ми законодавства, статутом та положенням про ревіH
зійну комісію, 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 обH
говоренні питань порядку денного з правом дорадH
чого голосу. 

Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право
брати участь у засіданнях наглядової ради та викоH
навчого органу у випадках, передбачених цим ЗакоH
ном, статутом або внутрішніми положеннями товариH
ства. 

Стаття 74. Перевірка фінансовоA
господарської діяльності акціонерного
товариства за результатами фінансового
року 

1. Ревізійна комісія (ревізор) проводить переH
вірку фінансовоHгосподарської діяльності акціонерH
ного товариства за результатами фінансового року,
якщо інше не передбачено статутом товариства, поH
ложенням про ревізійну комісію або рішенням заH
гальних зборів. Виконавчий орган забезпечує члеH
нам ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації
в межах, передбачених статутом або положенням
про ревізійну комісію. 

Товариство забезпечує доступ членів ревізійної
комісії (ревізора) до інформації в межах, що визнаH
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чаються положенням про ревізійну комісію, затвердH
женим загальними зборами. 

2. За підсумками перевірки фінансовоHгоспоH
дарської діяльності акціонерного товариства за реH
зультатами фінансового року ревізійна комісія
(ревізор) готує висновок, в якому міститься інфорH
мація про: 

підтвердження достовірності та повноти даних
фінансової звітності за відповідний період; 

факти порушення законодавства під час проваH
дження фінансовоHгосподарської діяльності, а таH
кож встановленого порядку ведення бухгалтерськоH
го обліку та подання звітності. 

Стаття 75. Аудитор 

1. Річна фінансова звітність публічного акціоH
нерного товариства підлягає обовíязковій перевірці
незалежним аудитором. 

2. Посадові особи товариства зобовíязані забезH
печити доступ незалежного аудитора до всіх докуH
ментів, необхідних для перевірки результатів фінанH
совоHгосподарської діяльності товариства. 

3. Незалежним аудитором не може бути: 
1) афілійована особа товариства; 
2) афілійована особа посадової особи товариH

ства; 
3) особа, яка надає консультаційні послуги товаH

риству. 
4. Висновок аудитора крім даних, передбачених

законодавством про аудиторську діяльність, повиH
нен містити інформацію, передбачену частиною друH
гою статті 74 цього Закону, а також оцінку повноти
та достовірності відображення фінансовоHгоспоH
дарського стану товариства у його бухгалтерській
звітності. 

5. Аудиторська перевірка діяльності акціонерноH
го товариства також має бути проведена на вимогу
акціонера (акціонерів), який є власником (власникаH
ми) більше ніж 10 відсотків акцій товариства. У таH
кому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з
визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою)
договір про проведення аудиторської перевірки
фінансовоHгосподарської діяльності товариства, в
якому зазначається обсяг перевірки. 

Витрати, повíязані з проведенням перевірки, поH
кладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу
якого проводилася перевірка. Загальні збори акціоH
нерів можуть ухвалити рішення про відшкодування
витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку. 

6. Товариство зобовíязане протягом 10 днів з даH
ти отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку
перевірку забезпечити аудитору можливість провеH
дення перевірки. У зазначений строк виконавчий
орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з
інформацією щодо дати початку аудиторської пеH
ревірки. 

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера
(акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотH
ків акцій товариства, може проводитися не частіше
двох разів на календарний рік. 

У разі проведення аудиту товариства за заявою
акціонера, який є власником більше ніж 10 відсотків

акцій товариства, виконавчий орган товариства зоH
бовíязаний надати завірені копії всіх документів за
його вимогою протягом пíяти днів з дати отримання
відповідного запиту аудитора. 

Стаття 76. Спеціальна перевірка фінансовоA
господарської діяльності акціонерного
товариства 

1. Спеціальна перевірка фінансовоHгосподарсьH
кої діяльності акціонерного товариства проводиться
за його рахунок ревізійною комісією (ревізором), а в
разі її відсутності ñ аудитором. Така перевірка провоH
диться з ініціативи ревізійної комісії (ревізора), за
рішенням загальних зборів, наглядової ради, викоH
навчого органу або на вимогу акціонерів (акціонеH
ра), які на момент подання вимоги сукупно є власниH
ками не менше ніж 10 відсотків простих акцій товаH
риства. 

Спеціальна перевірка фінансовоHгосподарської
діяльності акціонерного товариства може проводиH
тися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів
(акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є
власниками не менше ніж 10 відсотків простих
акцій товариства, якщо загальними зборами не буде
ухвалено рішення про інші джерела відшкодування
витрат на проведення такої перевірки. 

РОЗДІЛ XV. Зберігання документів
акціонерного товариства. Інформація
про товариство

Стаття 77. Зберігання документів
акціонерного товариства 

1. Акціонерне товариство зобовíязане зберігати: 
1) статут товариства, зміни до статуту, засновH

ницький (установчий) договір, свідоцтво про дерH
жавну реєстрацію товариства; 

2) положення про загальні збори, наглядову раH
ду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутH
рішні документи та зміни до них; 

3) положення про кожну філію та кожне предH
ставництво товариства; 

4) документи, що підтверджують права товариH
ства на майно; 

5) принципи (кодекс) корпоративного управH
ління товариства; 

6) протоколи загальних зборів; 
7) матеріали, з якими акціонери мають (мали)

можливість ознайомитися під час підготовки до заH
гальних зборів; 

8) протоколи засідань наглядової ради та коH
легіального виконавчого органу, накази і розпоряH
дження голови колегіального та одноосібного викоH
навчого органу; 

9) протоколи засідань ревізійної комісії, рішення
ревізора товариства; 

10) висновки ревізійної комісії (ревізора) та ауH
дитора товариства; 

11) річну фінансову звітність; 
12) документи бухгалтерського обліку; 
13) документи звітності, що подаються відповідH

ним державним органам; 
14) проспект емісії, свідоцтво про державну
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реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів
товариства; 

15) перелік афілійованих осіб товариства із заH
значенням кількості, типу та/або класу належних їм
акцій; 

16) особливу інформацію про товариство згідно
з вимогами законодавства; 

17) інші документи, передбачені законодавстH
вом, статутом товариства, його внутрішніми полоH
женнями, рішеннями загальних зборів, наглядової
ради, виконавчого органу. 

2. Документи, передбачені частиною першою
цієї статті, зберігаються в акціонерному товаристві
за його місцезнаходженням або в іншому місці, відоH
мому і доступному акціонерам. 

Відповідальність за зберігання документів товаH
риства покладається на голову колегіального викоH
навчого органу (особу, що здійснює повноваження
одноосібного виконавчого органу) та на головного
бухгалтера ñ щодо документів бухгалтерського
обліку і фінансової звітності. 

3. Документи, передбачені частиною першою
цієї статті, підлягають зберіганню протягом всього
терміну діяльності товариства, за винятком докуH
ментів бухгалтерського обліку, строки зберігання
яких визначаються відповідно до законодавства. 

Стаття 78. Надання акціонерним
товариством інформації 

1. Акціонерне товариство забезпечує кожному
акціонеру доступ до документів, визначених частиH
ною першою статті 77 цього Закону, крім документів
бухгалтерського обліку, які не стосуються значних
правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтеH
ресованість, якщо інше не передбачено законами. 

2. Протягом 10 днів з моменту надходження
письмової вимоги акціонера корпоративний секреH
тар, а в разі його відсутності ñ виконавчий орган
акціонерного товариства зобовíязаний надати йому
завірені копії документів, визначених частиною перH
шою статті 77 цього Закону, з урахуванням обмеH
жень, передбачених частиною першою цієї статті.
За надання копій документів товариство може встаH
новлювати плату, розмір якої не може перевищувати
вартості витрат на виготовлення копій документів та
витрат, повíязаних з пересиланням документів поH
штою. 

БудьHякий акціонер, за умови повідомлення виH
конавчого органу товариства не пізніше ніж за два
робочі дні, має право на ознайомлення з документаH
ми, передбаченими у цій статті, у приміщенні товариH
ства за його місцезнаходженням у робочий час. 

Акціонери можуть отримувати додаткову інфорH
мацію про діяльність товариства за згодою виконавH
чого органу товариства або у випадках і порядку, пеH
редбачених статутом або рішенням загальних зборів
акціонерного товариства. 

3. Публічне акціонерне товариство зобовíязане
мати власну вебHсторінку в мережі Інтернет, на якій
розміщується інформація, що підлягає оприлюдненH
ню відповідно до законодавства, а також інфорH
мація, визначена пунктами 1 ñ 3, 5, 6, 10, 11, 13 ñ 16

частини першої статті 77 цього Закону. 
4. На вимогу акціонера або Державної комісії з

цінних паперів та фондового ринку акціонерне товаH
риство надає перелік афілійованих осіб та відомості
про належні їм акції товариства. 

5. Акціонерне товариство зобовíязане розкриваH
ти інформацію відповідно до законів України. 

РОЗДІЛ XVI. Виділ та припинення
акціонерного товариства

Стаття 79. Припинення акціонерного
товариства 

1. Акціонерне товариство припиняється в реH
зультаті передання всього свого майна, прав та обоH
вíязків іншим підприємницьким товариствам ñ праH
вонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу,
перетворення) або в результаті ліквідації. 

2. Добровільне припинення акціонерного товаH
риства здійснюється за рішенням загальних зборів у
порядку, передбаченому цим Законом, з дотриманH
ням вимог, встановлених Цивільним кодексом УкH
раїни та іншими актами законодавства. Інші підстаH
ви та порядок припинення акціонерного товариства
визначаються законодавством. 

Стаття 80. Злиття, приєднання, поділ, виділ,
перетворення товариства 

1. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетвоH
рення акціонерного товариства здійснюються за
рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачеH
них законом, ñ за рішенням суду або відповідних орH
ганів влади. 

У випадках, передбачених законом, поділ акціоH
нерного 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 згоH
ди відповідних державних органів на припинення
акціонерного товариства шляхом злиття або приєдH
нання. 

Акціонерне товариство не може одночасно
здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або
перетворення. 

2. Акції товариства, яке припиняється внаслідок
поділу, конвертуються в акції товариствHправонасH
тупників та розміщуються серед їх акціонерів. 

Акції товариств, що припиняються внаслідок
злиття, приєднання, конвертуються в акції товаристH
ваHправонаступника та розміщуються серед його акH
ціонерів. 

Акції товариства, що перетворюється, конвертуH
ються в частки (паї) підприємницького товаристваH
правонаступника та розподіляються серед його
учасників. 

При виділі акції товариства, з якого здійснюH
ється виділ, конвертуються в акції цього акціонерноH
го товариства і акціонерного товариства, що виділиH
лося, та розміщуються між акціонерами товариства,
з якого здійснюється виділ. 

Не підлягають конвертації акції товариств, що
беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, пеH
ретворенні, власниками яких є акціонери, які зверH
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нулися до акціонерного товариства з вимогою про
обовíязковий викуп належних їм акцій та які мають
таке право. 

Порядок конвертації акцій товариства, що приH
пиняється, в акції новоствореного (новостворених)
акціонерного товариства встановлюється ДержавH
ною 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. 

4. При конвертації акцій під час злиття, приєдH
нання, поділу або виділу акціонерного товариства
акціонери товариств, що беруть участь у злитті,
приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримуH
вати грошові виплати, що не повинні перевищувати
розміру, визначеного статутом товариства. 

Порядок здійснення таких виплат встановлюH
ється договором про злиття (приєднання) або плаH
ном поділу (виділу). 

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

6. Злиття, поділ або перетворення акціонерного
товариства вважається завершеним з дати внесення
до Єдиного державного реєстру запису про припиH
нення акціонерного товариства та про реєстрацію
підприємницького товаристваHправонаступника (тоH
вариствHправонаступників). 

Приєднання акціонерного товариства до іншого
акціонерного товариства вважається завершеним з
дати внесення запису до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб ñ підприH
ємців про припинення такого акціонерного товариH
ства. 

Виділ акціонерного товариства вважається заH
вершеним з дати внесення до Єдиного державного
реєстру запису про створення акціонерного товариH
ства, що виділилося. 

Приєднання акціонерного товариства до іншого
акціонерного товариства вважається завершеним з
дати внесення запису до Єдиного державного
реєстру про припинення такого акціонерного товаH
риства. 

Стаття 81. Договір про злиття (приєднання)
акціонерних товариств та план поділу
(виділ, перетворення) акціонерного
товариства 

1. Наглядова рада кожного акціонерного товаH
риства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі,
виділі або перетворенні, розробляє умови договору
про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, пеH
ретворення), які повинні містити: 

1) повне найменування та реквізити кожного тоH

вариства, що бере участь у злитті, приєднанні, подіH
лі, виділі або перетворенні; 

2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та
інших цінних паперів, а також суми можливих гроH
шових виплат акціонерам; 

3) відомості про права, які надаватимуться
підприємницьким товариствомHправонаступником
власникам інших, крім простих акцій, цінних паH
перів товариства, діяльність якого припиняється
внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення
або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заH
ходів, які пропонується вжити стосовно таких
цінних паперів; 

4) інформацію щодо запропонованих осіб, які
стануть посадовими особами товариства у підприH
ємницькому товаристві ñ правонаступнику після заH
вершення злиття, приєднання, поділу, виділу або пеH
ретворення, та запропоновані до виплати таким осоH
бам винагороди чи компенсації. 

2. Наглядова рада кожного акціонерного товариH
ства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виH
ділі або перетворенні, повинна підготувати для акціоH
нерів пояснення до умов договору про злиття (приH
єднання) або плану поділу (виділу, перетворення). 

Таке пояснення повинно містити економічне
обґрунтування доцільності злиття, приєднання,
поділу, виділу або перетворення, перелік методів,
що застосовувалися для оцінки вартості майна
акціонерного товариства та обчислення коефіцієнта
конвертації акцій та інших цінних паперів акціонерH
ного товариства. 

3. Наглядова рада акціонерного товариства з
кількістю акціонерів ñ власників простих акцій
більше 100 осіб, що бере участь у злитті, приєдH
нанні, поділі або виділі, повинна отримати висновок
незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо
умов злиття, приєднання, поділу або виділу. Такий
висновок має містити оцінку щодо обґрунтованості
та адекватності методів, застосованих для оцінки
вартості майна кожного з акціонерних товариств і
обчислення коефіцієнтів конвертації акцій та інших
цінних паперів. 

4. Матеріали, що надсилаються акціонерам товаH
риства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі
(виділі, перетворенні), при підготовці загальних
зборів, на які виноситься питання про затвердженH
ня умов договору про злиття (приєднання), плану
поділу (виділу, перетворення), передавального акта
повинні включати: 

1) проект договору про злиття (приєднання),
плану поділу (виділу, перетворення); 

2) пояснення до умов договору про злиття
(приєднання) або плану поділу (виділу, перетвоH
рення); 

3) висновок незалежного експерта щодо умов
злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках,
передбачених частиною третьою цієї статті; 

4) у разі злиття (приєднання) ñ 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
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злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні,
вирішують питання про припинення (злиття, приєдH
нання, поділ, виділ або перетворення), а також про заH
твердження умов договору про злиття (приєднання)
або плану поділу (виділу, перетворення), передавальH
ного 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 зазнаH
чених товариств, повинні бути ідентичними. 

Стаття 82. Захист прав кредиторів при
злитті, приєднанні, поділі, виділі або
перетворенні акціонерного товариства 

1. Протягом 30 днів з дати прийняття загальниH
ми зборами рішення про припинення акціонерного
товариства шляхом поділу, перетворення, а також
про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або
приєднання ñ з дати прийняття відповідного рішенH
ня загальними зборами останнього з акціонерних тоH
вариств, що беруть участь у злитті або приєднанні,
товариство зобовíязане письмово повідомити про
це кредиторів товариства і опублікувати в офіційноH
му друкованому органі повідомлення про ухвалене
рішення. Публічне товариство зобовíязане також
повідомити про прийняття такого рішення кожну
фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру
лістингу. 

2. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товаH
риства, діяльність якого припиняється внаслідок
злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого
здійснюється виділ, не забезпечені договорами застаH
ви чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому
повідомлення про припинення товариства може зверH
нутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір
товариства однієї з таких дій: забезпечення виконанH
ня зобовíязань шляхом укладення договорів застави
чи поруки, дострокового припинення або виконання
зобовíязань 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 зобовíязань перед ним. 

Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетвоH
рення не можуть бути завершені до задоволення виH
мог, заявлених кредиторами. 

Якщо розподільний баланс або передавальний
акт не дає можливості визначити до кого з правонаH
ступників перейшло зобовíязання або чи залишилоH
ся за ним зобовíязаним товариство, з якого був
здійснений виділ, правонаступники та товариство, з
якого був здійснений виділ, несуть солідарну
відповідальність за таким зобовíязанням. 

Стаття 83. Злиття акціонерних товариств 

1. Злиттям акціонерних товариств визнається
виникнення нового акціонерного товаристваHправоH
наступника з передачею йому згідно з передавальниH
ми актами всіх прав та обовíязків двох або більше
акціонерних товариств одночасно з їх припиненням. 

Акціонерне товариство може брати участь у
злитті лише з іншим акціонерним товариством. 

2. Наглядова рада кожного з акціонерних товаH
риств, що бере участь у злитті, виносить на затвердH
ження загальних зборів кожного акціонерного товаH
риства, що бере участь у злитті, питання про припиH
нення товариства шляхом злиття, затвердження доH
говору про злиття, статуту товариства, створюваноH
го в результаті злиття, затвердження передавальноH
го акта. 

3. Утворення органів акціонерного товаристваH
правонаступника проводиться на спільних загальH
них зборах акціонерів товариств, що беруть участь у
злитті. Порядок голосування на спільних загальних
зборах акціонерів може бути визначений договором
про злиття товариств. 

4. Не підлягають конвертації акції товариств, що
припиняються внаслідок злиття, які викуплено товариH
ствомHемітентом або власником яких є товариство, що
бере участь у злитті разом з товариствомHемітентом. 

Такі акції підлягають анулюванню в порядку,
встановленому Державною комісією з цінних паH
перів та фондового ринку. 

5. При злитті товариств усі права та обовíязки
кожного з них переходять до товаристваHправонасH
тупника відповідно до передавального акта. 

6. Процедура злиття акціонерних товариств
здійснюється за таким порядком: 

1) прийняття загальними зборами кожного акціоH
нерного товариства, що бере участь у злитті, рішення
про припинення товариства шляхом злиття, про ствоH
рення комісії з припинення товариства, а також про
обрання персонального складу комісії з припинення; 

2) задоволення вимог кредиторів, заявлених до
акціонерного товариства, відповідно до статті 89
цього Закону; 

3) реалізація акціонерами товариства права виH
моги обовíязкового викупу належних їм цінних паH
перів акціонерного товариства в порядку, передбаH
ченому статтями 66, 67 цього Закону; 

4) складення комісією з припинення товариства
передавального акта; 

5) прийняття наглядовою радою кожного акціоH
нерного товариства, що бере участь у злитті, рішенH
ня про затвердження проекту статуту акціонерного
товариства, створюваного в результаті злиття акціоH
нерних товариств, про затвердження проекту догоH
вору про злиття акціонерних товариств, про затверH
дження пояснень до умов договору про злиття, про
схвалення передавального акта, підготовленого
комісією з припинення товариства, а також про заH
твердження умов конвертації акцій товариства, що
припиняється, в акції товариства, створюваного в
результаті злиття акціонерних товариств; 

6) отримання наглядовою радою акціонерного
товариства висновку незалежного експерта щодо
умов договору про злиття акціонерних товариств; 

7) прийняття загальними зборами кожного товаH
риства, що бере участь у злитті, рішення про затверH
дження передавального акта, про затвердження
договору про злиття акціонерних товариств, про заH
твердження статуту акціонерного товариства, а таH
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кож про обрання уповноважених осіб акціонерного
товариства на здійснення подальших дій щодо приH
пинення акціонерного товариства шляхом злиття; 

8) подання уповноваженими особами акціонерH
них товариств, що беруть участь у злитті, заяви та
всіх необхідних документів на реєстрацію випуску
акцій до Державної комісії з цінних паперів та фонH
дового ринку; 

9) реєстрація Державною комісією з цінних паH
перів та фондового ринку випуску акцій та видача
тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій; 

10) присвоєння акціям міжнародного ідентифіH
каційного номера цінних паперів; 

11) укладення з депозитарієм договору про обH
слуговування емісії акцій; 

12) обмін акцій товариства, створюваного в реH
зультаті злиття, на акції товариств, що припиняютьH
ся; 

13) затвердження результатів розміщення (обміH
ну) акцій уповноваженими особами акціонерних тоH
вариств, що беруть участь у злитті; 

14) державна реєстрація статуту акціонерного
товариства, створюваного в результаті злиття, в орH
ганах державної реєстрації; 

15) подання Державній комісії з цінних паперів
та фондового ринку звіту про результати розміщенH
ня (обміну) акцій; 

16) реєстрація Державною комісією з цінних паH
перів та фондового ринку звіту про результати розH
міщення (обміну) акцій створюваного в результаті
злиття товариства на акції товариств, що припиняH
ються, та скасування Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку реєстрації випуску акH
цій товариств, що припинилися; 

17) державна реєстрація припинення акціонерH
них товариств, що припинилися шляхом злиття; 

18) отримання свідоцтва про державну реєстH
рацію випуску акцій товариства, створюваного в реH
зультаті злиття. 

Стаття 84. Приєднання акціонерного
товариства 

1. Приєднанням акціонерного товариства визH
нається припинення акціонерного товариства (кільH
кох товариств) з передачею ним (ними) згідно з переH
давальним актом усіх його (їх) прав та обовíязків
іншому акціонерному товариствуHправонаступнику. 

Акціонерне товариство може приєднатися лише
до іншого акціонерного товариства. 

2. Наглядова рада кожного акціонерного товаH
риства, що приєднується, виносить на затвердженH
ня загальними зборами питання про приєднання і
про затвердження договору про приєднання. 

Наглядова рада товариства, що приєднується, виH
носить також на затвердження загальних зборів
акціонерів питання про затвердження передавальноH
го акта. 

3. Спільні загальні збори акціонерів товариств
ухвалюють рішення про внесення змін до статуту та
у разі потреби з інших питань. Порядок голосування
на спільних загальних зборах акціонерів визнаH
чається договором про приєднання. 

4. Якщо акціонерному товариству, до якого
здійснюється приєднання, належать більш як 90 відH
сотків простих акцій товариства, що приєднується, і
приєднання не спричиняє необхідності внесення
змін до статуту товариства, до якого здійснюється
приєднання, повíязаних із змінами прав його акціоH
нерів, від імені товариства, до якого здійснюється
приєднання, рішення про приєднання, затвердженH
ня передавального акта та умов договору про приH
єднання може прийматися його наглядовою радою.
У такому разі підготовка пояснень до умов договору
про приєднання та отримання висновку незалежноH
го експерта стосовно договору не вимагаються. 

5. Не підлягають конвертації акції товариства,
що приєднується, які були викуплені цим товаристH
вом або власником яких є товариство, до якого здійH
снюється приєднання, або власником яких є інше
товариство, що приєднується. 

Не підлягають конвертації акції товариства, до
якого здійснюється приєднання, власником яких буH
ло товариство, що приєднується. 

Такі акції підлягають анулюванню в порядку,
встановленому Державною комісією з цінних папеH
рів та фондового ринку. 

6. Процедура приєднання акціонерних товаH
риств здійснюється аналогічно порядку, визначеноH
му частиною шостою статті 83 цього Закону. 

Стаття 85. Поділ акціонерного товариства 

1. Поділом акціонерного товариства визнається
припинення акціонерного товариства з передачею
усіх його прав та обовíязків більше ніж одному новоH
му акціонерному товариствуHправонаступнику згідно
з розподільним балансом. 

Акціонерне товариство може ділитися лише на
акціонерні товариства. 

2. Наглядова рада акціонерного товариства, що
припиняється шляхом поділу, виносить на затверH
дження загальних зборів акціонерів питання про
припинення товариства шляхом поділу, порядок і
умови поділу, створення товариствHправонаступниH
ків і порядок конвертації акцій товариства, що приH
пиняється, в акції створюваних товариств, затверH
дження розподільного балансу. 

3. Загальні збори акціонерів товариства, що
припиняється шляхом поділу, ухвалюють рішення
про припинення товариства шляхом поділу, затвердH
жують порядок і умови поділу, створення нових тоH
вариств, порядок конвертації акцій товариства, що
припиняється, в акції створюваних товариств, заH
тверджують розподільний баланс. Загальні збори
кожного створюваного акціонерного товариства ухH
валюють рішення про затвердження статуту і утвоH
рення органів товариства. 

4. Розміщення акцій товариствHправонаступників
повинно здійснюватися із збереженням співвідношенH
ня, що було між акціонерами у статутному капіталі
акціонерного товариства, що припинилося шляхом
поділу. Кожен акціонер товариства, що припинилося,
отримує акції кожного з товариствHправонаступників. 

Не підлягають конвертації акції товариства, що
припиняється шляхом поділу, викуплені цим товариH
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ством. Такі акції підлягають анулюванню в порядку,
встановленому Державною комісією з цінних паH
перів та фондового ринку. 

5. ТовариствоHправонаступник несе субсидіарну
відповідальність за зобовíязаннями акціонерного тоH
вариства, діяльність якого припиняється шляхом
поділу, що виникли до поділу та перейшли до іншоH
го акціонерного товаристваHправонаступника. Якщо
акціонерних товариствHправонаступників, які несуть
субсидіарну відповідальність, два чи більше, вони
несуть таку відповідальність солідарно. 

6. Процедура поділу акціонерних товариств здійH
снюється аналогічно порядку, визначеному частиH
ною шостою статті 83 цього Закону. 

Стаття 86. Виділ акціонерного товариства 

1. Виділом акціонерного товариства визнається
створення одного чи кількох акціонерних товариств
із передачею йому (їм) згідно з розподільним баланH
сом частини прав та обовíязків акціонерного товаH
риства, з якого здійснюється виділ, без припинення
такого акціонерного товариства. 

З акціонерного товариства може виділитися лиH
ше акціонерне товариство. 

2. Наглядова рада акціонерного товариства, з
якого здійснюється виділ, виносить на затвердженH
ня загальних зборів акціонерів товариства питання
про виділ, порядок і умови виділу, створення нового
товариства (товариств), конвертацію частини акцій
товариства, з якого здійснюється виділ, в акції ствоH
рюваного товариства (розподіл акцій створюваного
товариства серед акціонерів товариства, з якого
здійснюється виділ, придбання акцій створюваного
товариства самим товариством, з якого здійснюH
ється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу,
придбання), затвердження розподільного балансу. 

3. Загальні збори акціонерів товариства, з якого
здійснюється виділ, ухвалюють рішення про виділ,
порядок і умови виділу, створення нового товаристH
ва (товариств), конвертацію частини акцій товаристH
ва, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного
товариства (розподіл акцій створюваного товаристH
ва серед акціонерів товариства, з якого здійснюH
ється виділ, придбання акцій створюваного товариH
ства товариством, з якого здійснюється виділ) і поH
рядок такої конвертації (розподілу, придбання), заH
твердження розподільного балансу. 

Загальні збори акціонерів кожного створюваноH
го акціонерного товариства ухвалюють рішення про
затвердження статуту і утворення його органів. 

4. Розміщення акцій товариства, що виділилося,
здійснюється із збереженням співвідношення, що
було між акціонерами в статутному капіталі товариH
ства, з якого здійснено виділ. 

Акції товариства, з якого здійснюється виділ, виH
куплені товариством, не можуть передаватися до
складу активів товаристваHправонаступника та не
підлягають конвертації. Такі акції підлягають анулюH
ванню в порядку, встановленому Державною коміH
сією з цінних паперів та фондового ринку. 

5. Акціонерне товариство, з якого здійснюється
виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобовíяH

заннями, які перейшли до товариства, що виділилоH
ся, згідно з розподільним балансом. Товариство, що
виділилося, несе субсидіарну відповідальність за зоH
бовíязаннями, 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 зобовíязаннями
разом з товариством, з якого здійснено виділ.

6. Процедура виділу акціонерних товариств
здійснюється аналогічно порядку, визначеному часH
тиною шостою статті 83 цього Закону. 

Стаття 87. Перетворення акціонерного
товариства 

1. Перетворенням акціонерного товариства визH
нається зміна його організаційноHправової форми з
припиненням та передачею всіх його прав і обовíяH
зків підприємницькому товариствуHправонаступнику
згідно з передавальним актом. 

Акціонерне товариство може перетворитися лиH
ше на інше господарське товариство або виробниH
чий кооператив. 

2. Наглядова рада акціонерного товариства, що
перетворюється, виносить на затвердження загальH
них зборів акціонерного товариства питання про пеH
ретворення товариства, про порядок і умови здійH
снення перетворення, порядок обміну акцій товариH
ства на частки (паї) підприємницького товаристваH
правонаступника. 

3. Загальні збори акціонерів товариства, що пеH
ретворюється, ухвалюють рішення про перетворенH
ня товариства, про порядок і умови здійснення переH
творення, порядок обміну акцій товариства на частH
ки (паї) підприємницького товаристваHправонаступH
ника. 

Учасники створюваного при перетворенні новоH
го підприємницького товариства ухвалюють на
своєму спільному засіданні рішення про затвердженH
ня установчих документів такої юридичної особи і
обрання (призначення) органів управління відпоH
відно до вимог законодавства. 

4. Розподіл часток (паїв) підприємницького товаH
ристваHправонаступника відбувається із збереженH
ням співвідношення між частками акціонерів у стаH
тутному капіталі акціонерного товариства, що переH
творюється. 

Не підлягають обміну акції товариства, що переH
творюється, викуплені цим товариством, які на дату
прийняття рішення про припинення товариства
шляхом перетворення не продані та/або не погаH
шені в порядку, визначеному цим Законом. Такі
акції підлягають анулюванню в порядку, встановлеH
ному Державною комісією з цінних паперів та фонH
дового ринку. 

Стаття 88. Ліквідація акціонерного
товариства 

1. Добровільна ліквідація акціонерного товаристH
ва здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому
числі у звíязку із закінченням строку, на який товариH
ство створювалося, або після досягнення мети, з
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якою воно створювалося, у порядку, передбаченому
Цивільним кодексом України та іншими актами закоH
нодавства, з урахуванням особливостей, встановлеH
них цим Законом. Інші підстави та порядок ліквідації
товариства визначаються законодавством. 

2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквіH
дацію акціонерне товариство не має зобовíязань пеH
ред кредиторами, його майно розподіляється між
акціонерами відповідно до статті 89 цього Закону. 

3. Рішення про ліквідацію акціонерного товаристH
ва, обрання ліквідаційної комісії, затвердження поH
рядку ліквідації, а також порядку розподілу між
акціонерами майна, що залишилося після задоволенH
ня вимог кредиторів, вирішують загальні збори
акціонерного товариства, якщо інше не передбачено
законом. 

4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї
переходять повноваження наглядової ради та викоH
навчого органу акціонерного товариства. ЛіквідаційH
ний баланс, складений ліквідаційною комісією,
підлягає затвердженню загальними зборами. 

5. Ліквідація акціонерного товариства вважаH
ється завершеною, а товариство таким, що припиниH
лося, з дати внесення до Єдиного державного реєH
стру 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 платоспроможної юридичної
особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольH
няються у такій черговості: 

у першу чергу задовольняються вимоги щодо
відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими
ушкодженнями здоровíя або смертю, та вимоги креH
диторів, забезпечені заставою чи іншим способом; 

у другу чергу ñ вимоги працівників, повíязані з
трудовими відносинами, вимоги автора про плату за
використання результату його інтелектуальної, творH
чої діяльності; 

у третю чергу ñ вимоги щодо податків, зборів
(обовíязкових платежів); 

у четверту чергу ñ виплати нарахованих, але не
виплачених дивідендів за привілейованими акціями; 

у пíяту чергу ñ виплати за привілейованими
акціями, які підлягають викупу відповідно до статті
68 цього Закону; 

у шосту чергу ñ виплати ліквідаційної вартості
привілейованих акцій; 

у сьому чергу ñ виплати за простими акціями, які
підлягають викупу відповідно до статті 68 цього ЗаH
кону; 

у восьму чергу ñ розподіл майна між акціонераH
ми ñ власниками простих акцій товариства проH
порційно до кількості належних їм акцій; 

у девíяту чергу ñ всі інші вимоги. 
2. Розподіл майна кожної черги здійснюється

після повного задоволення вимог кредиторів (акціоH
нерів) попередньої черги. 

У разі розміщення товариством кількох класів
привілейованих акцій черговість розподілу майна

між акціонерами ñ власниками кожного класу привіH
лейованих акцій визначається статутом товариства. 

У разі недостатності майна товариства, що лікH
відується, для розподілу між усіма кредиторами (акH
ціонерами) відповідної черги майно розподіляється
між ними пропорційно сумам вимог (кількості наH
лежних їм акцій) кожного кредитора (акціонера)
цієї черги. 

РОЗДІЛ XVII. Прикінцеві та перехідні
положення 

1. Цей Закон набирає чинності через шість
місяців з дня його опублікування, крім другого реH
чення частини другої статті 20, яке набирає чинH
ності через два роки з дня опублікування цього ЗаH
кону. 

2. Через два роки з дня набрання чинності цим
Законом втрачають чинність статті 1 ñ 49 Закону УкH
раїни ´Про господарські товаристваª (Відомості ВерH
ховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682) у часH
тині, що стосується акціонерних товариств. 

3. Внести зміни до таких законодавчих актів УкH
раїни: 

1) У Цивільному кодексі України (Відомості ВерH
ховної Ради України, 2003 р., № 40 ñ 44, ст. 356): 

в абзаці першому частини другої статті 110 слоH
ва ´а також учасником юридичної особиª замінити
словами ´учасником юридичної особи, а щодо
акціонерних товариств ñ також Державною комісією
з цінних паперів та фондового ринкуª; 

у статті 152: 
частину першу викласти в такій редакції: 
´1. Акціонерне товариство ñ господарське товариH

ство, статутний капітал якого поділено на визначену
кількість часток однакової номінальної вартості, корH
поративні права за якими посвідчуються акціямиª; 

у частині пíятій слова ´проводить відкриту підпиH
ску на акціїª замінити словами ´здійснює публічне
розміщення акційª; 

доповнити частиною шостою такого змісту: 
´6. Акціонерні товариства за типом поділяються

на публічні товариства та приватні товариства. ОсобH
ливості правового статусу публічних та приватних
акціонерних товариств встановлюються закономª; 

частину першу статті 153 доповнити словами ´а
також державою в особі уповноваженого органу, теH
риторіальною громадою в особі уповноваженого орH
гануª; 

частину другу статті 155 викласти в такій реH
дакції: 

´2. У процесі створення акціонерного товариства
його акції підлягають розміщенню виключно серед заH
сновників шляхом приватного розміщення. Публічне
розміщення акцій здійснюється після отримання
свідоцтва про реєстрацію першого випуску акційª; 

у статті 159: 
пункти 2 і 3 частини другої викласти в такій реH

дакції: 
´2) утворення та ліквідація наглядової ради та

інших органів товариства, обрання та відкликання
членів наглядової ради; 

3) затвердження річного звіту товаристваª; 
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у частині четвертій: 
пункт 2 доповнити словами ´крім випадків, встаH

новлених закономª; 
після абзацу третього доповнити новим абзацом

такого змісту: 
´3) питань, передбачених законом, що регулює

питання створення, діяльності та припинення
акціонерних товариствª. 

У звíязку з цим абзац четвертий вважати абзаH
цом пíятим; 

статтю 245 доповнити частиною пíятою такого
змісту: 

´5. Довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах може посвідчуватися реєстратоH
ром, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими
посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії,
чи в іншому порядку, передбаченому законодавстH
вомª; 

2) у Господарському кодексі України (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., № 18 ñ 22, ст. 144): 

статтю 81 виключити; 
у першому реченні частини четвертої статті 87 слоH

ва ´двадцять пíятьª замінити словом ´пíятнадцятьª; 
у першому реченні абзацу четвертого частини

першої статті 88 слова ´про діяльність товаристваª
замінити словами ´про товариствоª; 

3) пункт 23 частини другої статті 7 Закону УкH
раїни ´Про державне регулювання ринку цінних паH
перів в Україніª (Відомості Верховної Ради України,
1996 р., № 51, ст. 292) доповнити словами ´та
акціонерні товаристваª; 

4) в абзаці першому частини другої статті 9 ЗакоH
ну України ´Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в УкH
раїніª (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №
15, ст. 67) слова ´виключно на загальних зборах
акціонерівª замінити словами ´наглядовою радою
акціонерного товаристваª; 

5) у Законі України ´Про цінні папери та фондоH
вий ринокª (Відомості Верховної Ради України,
2006 р., № 31, ст. 268): 

статтю 6 після частини першої доповнити ноH
вою частиною такого змісту: 

´2. Акціонер приватного та публічного товаристH
ва має переважне право на придбання акцій додатH
кової емісії. 

Переважним правом акціонера визнається: 
право акціонера ñ власника простих акцій придH

бавати у процесі приватного розміщення товаристH
вом прості акції пропорційно частці належних йому
простих акцій у загальній кількості емітованих проH
стих акцій; 

право акціонера ñ 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
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 придH

бання акцій додаткової емісії встановлюється ДерH
жавною комісією з цінних паперів та фондового
ринкуª. 

У звíязку з цим частини другу ñ десяту вважати
відповідно частинами третьою ñ одинадцятою; 

пункт 2 частини першої статті 28 виключити; 
абзац перший частини шостої статті 40 доповниH

ти реченням такого змісту: ´Публічні акціонерні товаH
риства додатково розкривають інформацію про
свою діяльність на основі міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку в порядку, встановленому
Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринкуª; 

6) частину десяту статті 11 Закону України ´Про
управління обíєктами державної власностіª (ВідоH
мості Верховної Ради України, 2006 р., № 46,
ст. 456) виключити. 

4. До приведення у відповідність із цим Законом
закони України, інші нормативноHправові акти діють
у частині, що не суперечить цьому Закону. 

Державній комісії з цінних паперів та фондового
ринку протягом шести місяців з дня опублікування
цього Закону розробити і прийняти відповідні підзаH
конні нормативноHправові акти, передбачені цим ЗаH
коном. 

5. Статути та інші внутрішні положення акціоH
нерних товариств, створених до набрання чинності
цим Законом, підлягають приведенню у відповідH
ність з нормами цього Закону не пізніше ніж протяH
гом двох років з дня набрання чинності цим ЗаH
коном. 

Акціонер акціонерного товариства, статут якого
не приведено у відповідність з нормами цього ЗакоH
ну, має право після закінчення зазначеного у цьому
пункті строку звернутися до суду з позовом про приH
ведення статуту товариства у відповідність із цим ЗаH
коном. 

6. У разі, якщо після набрання чинності цим ЗаH
коном загальними зборами акціонерного товаристH
ва, створеного до набрання чинності цим Законом,
прийнято рішення про зміну розміру статутного капіH
талу товариства, деномінацію акцій та емісію цінних
паперів, таке товариство зобовíязане привести
свою діяльність у відповідність із цим Законом та
внести відповідні зміни до статуту та інших внутH
рішніх документів товариства. 

Невнесення таких змін до статуту та інших
внутрішніх документів акціонерного товариства є
підставою для відмови в державній реєстрації випуH
ску цінних паперів цього товариства. 

7. Акціонерні товариства звільняються від сплаH
ти реєстраційного збору під час реєстрації змін до
статуту товариства або статуту в новій редакції у
звíязку з приведенням його у відповідність із цим ЗаH
коном. 

Президент України    В. ЮЩЕНКО

м. Київ
17 вересня 2008 року 
№ 514HVI 
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Керуючись Законом України ´Про приватизацію
державного майнаª, Положенням про порядок проH
ведення конкурсів з продажу пакетів акцій
акціонерних товариств*, затвердженим наказом
Фонду державного майна України від 31.08.04 №
1800, розпорядженням Антимонопольного комітету
України від 31.08.04 № 330Hр та рішенням ДержавH
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
17.11.04 № 489, зареєстрованим у Міністерстві юсH
тиції України 23.12.04 за № 1634/10233, із змінами
та доповненнями, внесеними наказами Фонду дерH
жавного майна України від 11.07.05 № 2029, від
22.02.06 № 355, розпорядженнями АнтимонопольH
ного комітету України від 08.07.05 № 189Hр, від
02.03.06 № 73Hр, рішеннями Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 07.07.05 №
374, від 22.02.06 № 117 та на виконання дорученH
ня Голови Фонду НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни та доповнення до ПримірноH
го договору купівліHпродажу пакета акцій відкритого
акціонерного товариства за конкурсом**, затверH
дженого наказом Фонду державного майна України

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 13 листопада 2008 р. № 1342

від 28.03.05 № 689 та зареєстрованого в МінісH
терстві юстиції України 05.04.05 за № 358/10638, із
змінами, внесеними наказом Фонду державного майH
на України від 08.11.05 № 2938, із змінами, затверH
дженими наказом від 14.07.08 № 815, та змінами,
затвердженими наказом від 13.11.08 № 1342 (додаH
ються).

2. Управлінню офіційних друкованих видань
(Н. Путівська) після затвердження цього наказу заH
безпечити його публікацію у ´Державному інфорH
маційному бюлетені про приватизаціюª та у додатку
до бюлетеня ñ газеті ´Відомості приватизаціїª. 

3. Департаменту взаємодії з Верховною Радою
України та звíязків з громадськістю (Ю. Гуліда) у деH
сятиденний строк після затвердження цього наказу
забезпечити його розміщення на вебHсторінці ФонH
ду державного майна України.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю
за собою.

Голова Фонду 
В. СЕМЕНЮКHСАМСОНЕНКО

_____________
* Державний інформаційний бюлетень про приватиH

зацію, 2005, № 3, с. 47 ñ 58. ñ Прим. ред.
** Там само, 2005, № 5, с. 45 ñ 49. ñ Прим. ред.

1. Розділ ´Обовíязки покупцяª доповнити пункH
том 12 такого змісту: ´У разі виявлення розбіжносH
тей між фіксованими умовами конкурсу, зазначеH
ними у пункті 11 Договору, та Концепцією, яка є
невідíємною частиною Договору, що змінює
обовíязки Покупця (передбачає інші напрями інвеH
стування та/або інші суми, строки здійснення інвеH
стицій тощо), Покупець зобовíязується виконувати

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
13.11.08 № 1342

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ 
до Примірного договору купівліAпродажу пакета акцій 
відкритого акціонерного товариства за конкурсом 

фіксовані умови конкурсу та внести відповідні
зміни до Концепції протягом місяця з дати підпиH
сання Продавцем акта перевірки стану виконання
умов Договору, в якому зафіксовані такі розH
біжності. 

Зміни до Концепції вносяться Покупцем виH
ключно за погодженням Продавця.ª. 

2. Розділ ´Обовíязки покупцяª доповнити пункH
том 16 такого змісту: ´Виконання фіксованих умов
конкурсу, які не мають визначеного строку реH
алізації, здійснюється протягом пíяти років з моменH
ту набуття права власності на пакет акцій.ª. 

Про затвердження Змін та доповнень до Примірного договору
купівліAпродажу пакета акцій відкритого акціонерного 
товариства за конкурсом
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___________________________________________ 
(назва державного органу

___________________________ (далі ñ Продавець) 
приватизації) 

в особі _____________________________________, 
(посада, прізвище, імíя та по батькові)

який діє на підставі ___________________________
(назва документа,

_______________________________, з одного боку,
затвердженого___ /ким, дата, номер/)
та _________________________________________ 

(назва юридичної особи або прізвище,
____________________________ (далі ñ Покупець) 
імíя та по батькові фізичної особи)
в особі _____________________________________, 

(посада, прізвище, імíя та по батькові)
який діє на підставі ___________________________

(назва документа,
______________________________, з другого боку,
затвердженого__ /ким, дата, номер/)
уклали договір купівліHпродажу (далі ñ Договір) про
таке.

Продавець за підсумками конкурсу з викорисH
танням відкритості пропонування ціни за принциH
пом аукціону* з продажу державного пакета акцій
(протокол засідання конкурсної комісії з продажу паH
кета акцій відкритого акціонерного товариства
(ВАТ) ´___________ª від ________ № _________, затверH
джений Фондом державного майна України
___________, та наказ Фонду державного майна УкH
раїни від __________ № _________) зобовíязується пеH
редати у власність Покупцю пакет акцій ВАТ
´________ª, розташованого за адресою: Україна,
__________, код за ЄДРПОУ ________, а Покупець зоH
бовíязується сплатити за зазначений пакет акцій
ціну пакета акцій, прийняти цей пакет акцій і викоH
нати обовíязки, передбачені Договором.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Предметом Договору є пакет акцій ВАТ
´________ª кількістю ____ (_______) штук простих іменH
них акцій, випущених у ____________________
формі, що становить ________ % статутного фонду,
номінальною вартістю однієї акції _________ грн. та
номінальною вартістю пакета акцій ______________

(________) грн. (згідно з планом розміщення акцій
ВАТ, затвердженим наказом Фонду державного майH
на України від ______ № __________), який за результаH
тами конкурсу продано за ___ (____) грн.

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2. Покупець зобовíязаний розрахуватися за
придбаний пакет акцій ВАТ протягом 60 календарH
них днів від дати нотаріального посвідчення ДоговоH
ру, сплативши суму ___________ (___) грн., у тому
числі протягом 30 календарних днів сплатити
_____________ (______) грн., що становить 50 відсотків
ціни пакета акцій.

3. Розрахунки за придбаний пакет акцій
здійснюються таким чином:

конкурсна гарантія, внесена Покупцем для
участі в конкурсі в сумі ___________ (______) грн. та пеH
рерахована відповідно до платіжного доручення від
____________ № ____________ з рахунка Покупця №
_________, АКБ ´_______ª, м. _________, МФО
________________________, код за ЄДРПОУ
_________________________ на рахунок Продавця №
_____________________, зараховується Покупцеві в раH
хунок оплати ціни пакета акцій; 

кошти Покупця в сумі ____ (_________) грн. переH
раховуються протягом 30 календарних днів від дати
нотаріального посвідчення Договору з рахунка ПоH
купця № __________, АКБ ______, м. _________, МФО
________________, код за ЄДРПОУ ____ на поточний раH
хунок Продавця № _______________. 

Одержувач коштів ________________________
(назва державного оргаH

ну 
______________; призначення платежу _________;
приватизації)

кошти Покупця в сумі ______________________
(___________) грн. перераховуються протягом 60 каH
лендарних днів від дати нотаріального посвідчення
Договору з рахунка Покупця                № _______, АКБ
____, м._____, МФО _____, код за ЄДРПОУ___ на поточH
ний рахунок Продавця № ____________. 

Одержувач коштів ________________________
(назва державного органу 

______________; призначення платежу _________.
приватизації)

4. Покупець не може використовувати як джереH
ло плати за виконання будьHяких зобовíязань за ДоH
говором кошти, що будуть отримані в результаті
діяльності ВАТ (прибуток, амортизаційні відрахуванH

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна України
від 22.05.07 № 797

Зміни та доповнення, внесені наказом ФДМУ
від 14.07.08 № 815 та від 13.11.08 № 1342

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № ___
купівліAпродажу пакета акцій відкритого акціонерного 

товариства за конкурсом
місто _________________ ________________ року

(дата)

_____________
* У разі проведення конкурсу згідно з пунктом 8

діючого Положення про порядок проведення конH
курсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств.
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ня, оборотні активи тощо, крім дивідендів).

НАБУТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
ВЛАСНОСТІ

5. Право власності на пакет акцій переходить до
Покупця від дати сплати повної вартості придбаного
пакета акцій.

6. Права Покупця на участь в управлінні, одерH
жанні доходу тощо реалізуються від дати внесення
змін до реєстру власників іменних цінних паперів
(акції у документарній формі).

Права Покупця на участь в управлінні, одерH
жанні доходу тощо реалізуються від дати зарахуванH
ня їх на рахунок власника у зберігача (акції у бездоH
кументарній формі або акції знерухомлено). 

ПЕРЕДАЧА ПАКЕТА АКЦІЙ

7. Передача пакета акцій Продавцем Покупцю
здійснюється протягом трьох робочих днів від дати
надходження всіх коштів, сплачених за пакет акцій,
на рахунок Продавця, і засвідчується актом прийH
манняHпередавання пакета акцій ВАТ (далі ñ акт
прийманняHпередавання), який підписується стороH
нами Договору.

ОБОВíЯЗКИ СТОРІН

8. Кожна сторона зобовíязується виконувати
обовíязки, покладені на неї Договором, сприяти
іншій стороні у виконанні її обовíязків та має право
вимагати від іншої сторони виконання належним чиH
ном її обовíязків.

9. Сторона, яка порушила передбачені ДоговоH
ром обовíязки, повинна усунути ці порушення.

ОБОВíЯЗКИ ПОКУПЦЯ*

10. Покупець зобовíязаний у встановлений пункH
том 3 Договору строк повністю сплатити ціну придH
баного пакета акцій та прийняти від Продавця придH
баний пакет акцій за актом прийманняHпередавання. 

11. Покупець зобовíязується виконати фіксовані
умови конкурсу, визначені планом приватизації паH
кета акцій та Концепцією розвитку товариства
´______ª (далі ñ Концепція) (якщо умовами конкурсу
передбачена Концепція), яка є невідíємною частиH
ною Договору.

11.1. В економічній діяльності ВАТ:
11.1.1. Дотримуватися тих видів економічної

діяльності, які є на дату підписання Договору.
11.1.2. Забезпечити дохід (виручку) від реалізації

продукції (товарів, робіт, послуг) протягом 5 років від
дати переходу права власності на пакет акцій щороку
не нижче таких обсягів:

11.1.3. Забезпечити погашення заборгованості
ВАТ за кредитами, наданими під гарантії Кабінету
Міністрів України в сумі ___________ протягом
__________ від дати переходу права власності на паH
кет акцій (за її наявності).

11.1.4. Забезпечити погашення простроченої
кредиторської заборгованості ВАТ, у тому числі: 

перед бюджетом у сумі ________ протягом
__________ від дати переходу права власності на паH
кет акцій;

з позабюджетних платежів у сумі ________ протяH
гом ___________ від дати переходу права власності на
пакет акцій;

із страхування в сумі _________ протягом
___________ від дати переходу права власності на паH
кет акцій.

11.1.5. Забезпечити погашення простроченої
заборгованості ВАТ за кредитами, наданими коH
мерційними банками в сумі _________ протягом
__________ від дати переходу права власності на паH
кет акцій (за її наявності).

11.1.6. Не допускати появи нової простроченої
заборгованості підприємства за платежами до бюдH
жетів усіх рівнів та соціальними платежами.

11.1.7. Забезпечити зменшення дебіторської заH
боргованості ВАТ у сумі ___________ протягом
__________ від дати переходу права власності на паH
кет акцій.

11.1.8. Забезпечити чистий прибуток підприH
ємства протягом пíяти років від дати переходу праH
ва власності на пакет акцій не нижче таких обсягів:

11.1.9. Забезпечити виконання мобілізаційних
завдань, визначених для ВАТ.

11.1.10. Виконувати вимоги Закону України
´Про захист економічної конкуренціїª.

11.2. В інноваційноHінвестиційній діяльності ВАТ
згідно з планом, розробленим та затвердженим ВАТ
і погодженим Покупцем:

11.2.1. Забезпечити освоєння нових та підвиH
щення якості наявних видів продукції та/або послуг.

11.2.2. Забезпечити впровадження прогресивH
них технологій, механізації та автоматизації виробH
ництва.

11.2.3. Забезпечити вдосконалення виробH
ництва, організації праці та управління.

11.2.4. Забезпечити економію матеріалів, палиH
ва та електроенергії.

11.2.5. Забезпечити проведення науковоH
дослідних та конструкторських робіт.

11.2.6. Здійснити передбачені Концепцією інвесH
тиції (розмір та строки), для забезпечення приросту
виробничих потужностей за рахунок заходів щодо
технічного переозброєння, реконструкції виробницH
тва, розширення діючих і побудови нових обíєктів.

11.3. У соціальній діяльності ВАТ:
11.3.1. Забезпечити погашення простроченої

заборгованості із заробітної плати та соціальних виH
плат у сумі __________ протягом ______від дати переH
ходу права власності на пакет акцій.

11.3.2. Не допускати появи простроченої заборH
гованості підприємства перед працівниками із заH
робітної плати.

11.3.3. Підвищувати рівень заробітної плати з
урахуванням інфляційних процесів.

_____________
* Обовíязки Покупця, визначені в цьому розділі,

встановлюються умовами конкурсу і можуть бути
змінені, скорочені або доповнені іншими залежно від
особливостей економічної діяльності ВАТ.

1Hй рік 2Hй рік 3Hй рік 4Hй рік 5Hй рік

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.

1Hй рік 2Hй рік 3Hй рік 4Hй рік 5Hй рік

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
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_____________
* Крім того, до цього розділу можуть бути включені

зобовíязання Покупця, які випливають з висновків
обовíязкового екологічного аудиту щодо сплати заH
боргованості з екологічних зборів і платежів та
відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому
природному середовищу внаслідок господарської
діяльності підприємства до проведення його приватиH
зації, виконання заходів щодо усунення виявлених
невідповідностей екологічних характеристик обíєкта
вимогам законодавчих актів та інших нормативних доH
кументів.

11.3.4. Забезпечувати матеріальне стимулюванH
ня працівників залежно від результатів господарсьH
кої діяльності підприємства.

11.3.5. Не допускати звільнення працівників
підприємства з ініціативи Покупця чи уповноважеH
ного ним органу (за винятком звільнення на підставі
пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю УкH
раїни або вчинення працівником дій, за які законоH
давством передбачено звільнення на підставі
пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу заH
конів про працю України) протягом 6 місяців від даH
ти переходу права власності на пакет акцій.

11.3.6. Забезпечити протягом трьох місяців від
дати переходу права власності на пакет акцій уклаH
дення колективного договору.

11.3.7. Забезпечити належне утримання
обíєктів соціальноHпобутового призначення шляхом
відповідного фінансування та здійснення
відповідних заходів.

11.3.8. Забезпечити витрати ВАТ на поліпшення
соціальноHпобутових умов працюючих на рівні не
менш як 0,5 відсотка суми реалізованої продукції
ВАТ за рік.

11.3.9. Забезпечити зниження частки виробH
ництва з небезпечними та шкідливими умовами
праці та зменшення їх впливу на працюючих.

11.3.10. Забезпечити витрати ВАТ на охорону
праці не менш як 0,5 відсотка суми реалізованої
продукції ВАТ за рік.

11.3.11. Забезпечити завершення будівництва
жилих будинків (у разі наявності такого будівництва)
та введення їх в експлуатацію з оформленням усіх
необхідних документів у строк до ____________.

11.3.12. Забезпечити виконання колективного
договору.

11.3.13. Здійснити заходи щодо передачі жилоH
го фонду, у тому числі гуртожитків як обíєктів дерH
жавної власності, у комунальну власність відповідH
них територіальних громад у строк до __________.

11.3.14. Забезпечити належне утримання і
зберігання державного майна, яке у процесі ствоH
рення господарського товариства не увійшло до стаH
тутного фонду, але залишилося на його балансі.

11.3.15. Сприяти недопущенню безкоштовного
використання державного майна та його незаконноH
го відчуження (у разі наявності такого). 

11.3.16. Забезпечити збереження кількості існуH
ючих на дату переходу права власності на пакет
акцій робочих місць та створення нових. 

11.3.17. Забезпечувати безпечні умови праці,
що мінімізують випадки виробничого травматизму.

11.3.18. Працевлаштовувати осіб з обмежениH
ми фізичними можливостями, створювати належні
умови праці для таких осіб з урахуванням їх особH

ливих потреб, відповідного облаштування виробH
ництв та забезпечення доступу до них зазначених
осіб.

11.4. У природоохоронній діяльності ВАТ*:
11.4.1. Забезпечувати дотримання вимог та доH

даткових обмежень природоохоронного законодавH
ства до користування обíєктом у частині охорони
повітряного басейну, охорони і раціонального викоH
ристання земель, водного фонду, мінеральних реH
сурсів.

11.4.2. Виконувати заходи щодо охорони навкоH
лишнього середовища згідно з планом, розробленим
та затвердженим ВАТ і погодженим Покупцем.

11.5. У сфері корпоративних відносин та розпоH
рядження майном ВАТ:

11.5.1. До повного виконання умов Договору не
голосувати на загальних зборах акціонерів ВАТ з пиH
тань збільшення (зменшення) розміру статутного
фонду, зміни номіналу акцій, перетворення в інші
господарські товариства, а також забезпечити негоH
лосування ВАТ при вирішенні зазначених вище пиH
тань у господарських товариствах, в яких ВАТ воH
лодіє корпоративними правами.

11.5.2. Після переходу права власності на пакет
акцій до Покупця та впродовж пíяти років без попеH
редньої згоди Фонду державного майна України не
допускати продажу (відчуження) всього або значної
частини майна ВАТ. Значною частиною майна ВАТ
вважається майно, ринкова вартість якого становиH
ть більш як 10 відсотків статутного фонду ВАТ. ПроH
даж майна меншої вартості не вимагає погодження
з Фондом державного майна України. Цей пункт не
стосується відчуження майна, яке здійснюється в
межах звичайної комерційної діяльності ВАТ. Під
відчуженням сторони Договору розуміють вчинення
будьHяких дій або укладення правочинів, наслідком
яких буде зміна власника майна ВАТ, а саме: укладенH
ня договорів купівліHпродажу, міни, дарування, безоH
платної передачі, угод про передачу майна до статутH
них фондів інших господарських організацій.

12. У разі виявлення розбіжностей між фіксоваH
ними умовами конкурсу, зазначеними у пункті 11 ДоH
говору, та Концепцією, яка є невідíємною частиною
Договору, що змінює обовíязки Покупця (передбаH
чає інші напрями інвестування та/або інші суми,
строки здійснення інвестицій тощо), Покупець зоH
бовíязується виконувати фіксовані умови конкурсу
та внести відповідні зміни до Концепції протягом
місяця від дати підписання Продавцем акта пеH
ревірки стану виконання умов Договору, в якому
зафіксовані такі розбіжності. 

Зміни до Концепції вносяться Покупцем виключH
но за погодженням Продавця. 

13. Покупець зобовíязується надавати ПродавH
цю на його запити та у визначені ним строки неH
обхідні матеріали, відомості, документи щодо викоH
нання умов Договору.

14. Покупець у разі зміни свого місцезнаходженH
ня та банківських реквізитів повинен повідомити
про це Продавця протягом пíяти робочих днів. 

15. У разі наявності на ВАТ обíєктів, що містять
державну таємницю, Покупець повинен у межах корH
поративних прав дотримуватися вимог чинного заH
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конодавства України щодо охорони державної
таємниці. 

16. Виконання фіксованих умов конкурсу, які не
мають визначеного строку реалізації, здійснюється
протягом пíяти років з моменту набуття права власH
ності на пакет акцій. 

ОБОВíЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

17. Продавець зобовíязаний за актом прийманH
няHпередавання передати Покупцю пакет акцій проH
тягом трьох робочих днів після надходження всіх
коштів за пакет акцій на рахунок Продавця.

18. Продавець гарантує те, що на дату укладенH
ня Договору ВАТ не входить до переліку обíєктів, які
не підлягають приватизації, а також те, що пакет
акцій не є проданим, переданим, заставленим, під
арештом не перебуває.

ПРАВА ПОКУПЦЯ

19. Покупець має право після повної сплати ціни
пакета акцій вимагати від Продавця передати в устаH
новлений строк зазначений пакет акцій ВАТ за актом
прийманняHпередавання.

20. Покупець має право вимагати від Продавця
виконання обовíязків, визначених Договором.

ПРАВА ПРОДАВЦЯ

21. Продавець має право вимагати від Покупця
сплати ціни пакета акцій та прийняття Покупцем
придбаного пакета акцій за актом прийманняHпереH
давання.

22. Продавець має право перевіряти дотримання
Покупцем умов Договору протягом періоду, передбаH
ченого чинним законодавством України, як шляхом
запитів до Покупця щодо виконання умов Договору,
так і шляхом перевірок безпосередньо у ВАТ.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОКУПЦЯ*

23. У разі, якщо протягом 30 днів від дати ноH
таріального посвідчення Договору Покупець не
сплатить 50 відсотків ціни пакета акцій, зазначеної
в пункті 2 Договору, він сплачує від суми прострочеH
ного платежу пеню в розмірі подвійної облікової
ставки Національного банку України, що діяла в
період, за який нараховується пеня. 

У разі, якщо протягом 60 днів від дати нотаріаH
льного посвідчення Договору Покупець не сплатить
ціну пакета акцій, зазначену в пункті 3 Договору, він
сплачує на користь  ___________________________

(назва державного 
_________________________________________________

органу приватизації)
на рахунок № _______________________________

(банківські реквізити державного 
___________________________________________ 

органу приватизації)
неустойку в розмірі, що становить 20 відсотків ціни
продажу пакета акцій. Рішення про результати конH
курсу в цьому разі підлягає анулюванню, Договір
підлягає розірванню в судовому порядку або за згоH
дою сторін.

24. У разі порушення встановлених умовами ДоH
говору строків та обсягів здійснення інвестицій (гроH
шових коштів), визначених пунктами 11.1.3 ñ
11.1.5, 11.2.6, 11.3.1, Покупець сплачує на користь
Продавця пеню в розмірі 0,1 відсотка вартості
нездійснених інвестицій (грошових зобовíязань) за
кожний день прострочення.

25. У разі розірвання Договору у звíязку з невиH
конанням інвестиційних зобовíязань (грошових зоH
бовíязань), визначених пунктами 11.1.3 ñ 11.1.5,
11.2.6, 11.3.1, частково внесені кошти не повертаH
ються, а в разі нездійснення інвестицій (грошових
зобовíязань) на день подання позову про розірвання
Договору Покупець сплачує до Державного бюджету
України 10 відсотків загальної суми інвестицій (гроH
шових зобовíязань). При цьому пакет акцій, придбаH
ний Покупцем за Договором, підлягає поверненню в
державну власність у визначеному законодавством
порядку.

26. У разі недотримання Покупцем зобовíязанH
ня, передбаченого пунктом 11.3.5, та зобовíязанH
ня щодо збереження існуючої на дату переходу
права власності на пакет акцій кількості робочих
місць, передбаченої пунктом 11.3.16 Договору (за
винятком скорочення робочих місць, повíязаного
із санацією та реструктуризацією підприємства),
він сплачує штраф у розмірі 12Hкратної суми середH
ньої заробітної плати кожного звільненого
працівника та в місячний строк поновлює
кількість працюючих. Кошти від штрафних
санкцій перераховуються на рахунок служби зайH
нятості за місцезнаходженням ВАТ.

27. У разі недотримання Покупцем зобовíязання
щодо збереження видів економічної діяльності ВАТ
протягом визначеного періоду, передбаченого пункH
том 11.1.1 Договору, він сплачує до Державного бюH
джету України штраф у розмірі 10 відсотків ціни
придбаного пакета акцій.

28. Покупець несе відповідальність за шкоду, заH
вдану навколишньому природному середовищу
внаслідок господарської діяльності ВАТ, від дати реH
алізації права власності.

29. У разі неналежного виконання обовíязків,
визначених Договором, Покупець несе відповідальH
ність згідно з чинним законодавством України.

30. У разі невиконання Покупцем зобовíязань за
Договором Продавець має право в установленому
законодавством порядку порушити питання про йоH
го розірвання та повернення пакета акцій за актом
прийманняHпередавання в державну власність. 

31. Невиконання Покупцем зобовíязань, визнаH
чених пунктами 11.5.1 та/або 11.5.2 Договору, є підH
ставою для його розірвання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ

32. Продавець несе відповідальність за збереH
ження акцій ВАТ від дати нотаріального посвідченH
ня Договору до підписання акта прийманняHпередаH
вання.

ОСОБЛИВІ УМОВИ

33. Відчуження Покупцем пакета акцій та переH
дача його в заставу до повного виконання зоH
бовíязань за Договором здійснюється виключно за

_____________
* Відповідальність Покупця застосовується

відповідно до визначених  Договором  зобовíязань.
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згодою Продавця, яка надається відповідно до поH
рядку, встановленого Фондом державного майна
України та законодавством України, а саме: єдиним
пакетом зі збереженням для нового власника зоH
бовíязань Покупця за Договором, які не виконані на
момент відчуження. Забороняється подальше відчуH
ження окремих частин придбаного пакета акцій до
повного виконання зобовíязань за Договором. НоH
вий власник у двотижневий cтрок від дати перехоH
ду до нього права власності на цей пакет подає до
Фонду державного майна України копії документів,
що підтверджують перехід до нього права
власності та зобовíязань, визначених Договором.
___________________________________________

(назва державного органу  приватизації)
зобовíязаний вимагати від нового власника викоH
нання визначених Договором зобовíязань і застосуH
вати до нього в разі невиконання зобовíязань санкH
ції згідно з чинним законодавством України. 

34. Покупець після набуття права власності на
пакет акцій не матиме претензій до Продавця стоH
совно майна ВАТ.

35. Обовíязки Покупця, визначені пунктом 11
Договору, виникають з моменту отримання ПокупH
цем дозволу Антимонопольного комітету України чи
адміністративної колегії Антимонопольного комітету
України на придбання пакета акцій. 

У разі неотримання протягом 50 днів від дати укH
ладення Договору дозволу Антимонопольного
комітету України чи адміністративної колегії АнтимоH
нопольного комітету України на концентрацію
субíєктів господарювання Договір розривається за
згодою сторін або за рішенням суду. При цьому конH
курсна гарантія Покупцю не повертається.

36. Взаємовідносини, що виникають між ПокупH
цем та ВАТ щодо виконання обовíязків за Договором,
можуть регулюватися окремими договорами, які уклаH
даються між ними. Умови таких договорів не повинні
суперечити умовам Договору та чинному законодавстH
ву України.

37. У разі, якщо на дату переходу права власH
ності на пакет акцій фактичний обсяг заборговаH
ності ВАТ, визначений пунктами 11.1.3 ñ 11.1.5,
11.3.1 Договору, менший, ніж визначено цими пункH
тами, за згодою сторін вносяться відповідні зміни
до Договору в порядку, визначеному Фондом дерH
жавного майна України. 

ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ
ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

38. Зміни умов Договору або внесення доповH
нень до нього можливі тільки за згодою сторін у поH
рядку, затвердженому Фондом державного майна
України та передбаченому чинним законодавством
України. 

39. Усі зміни та доповнення до Договору
здійснюються у письмовій формі з обовíязковим їх
нотаріальним посвідченням.

40. У разі невиконання однією зі сторін умов ДоH
говору та/або неотримання Покупцем у строк, пеH
редбачений пунктом 35 Договору, дозволу АнтимоH
нопольного комітету України чи адміністративної коH
легії Антимонопольного комітету України на конценH

трацію субíєктів господарювання, він може бути
розірваний за згодою сторін або на вимогу іншої
сторони за рішенням суду або господарського суду з
поверненням пакета акцій Продавцю за актом прийH
манняHпередавання протягом трьох робочих днів від
дати набрання чинності рішенням суду, господарсьH
кого суду.

41. Якщо будьHякі умови Договору стають незаH
конними через будьHякі обставини, це не впливає
на чинність та силу інших умов Договору.

ФОРСAМАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
(ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ)

42. Сторони звільняються від відповідальності за
невиконання умов Договору в разі виникнення форсH
мажорних обставин (обставин непереборної сили).
Сторона, яка не може виконати умови Договору через
виникнення форсHмажорних обставин (обставин неH
переборної сили), повинна повідомити про це іншу
сторону.

43. До форсHмажорних обставин (обставин неH
переборної сили) належать:

43.1. Виняткові погодні умови і стихійні лиха
(ураган, буря, повінь, землетрус, пожежа, вибух).

43.2. Непередбачені ситуації, викликані такими
діями, як страйк, оголошена та неоголошена війна,
загроза війни, терористичний акт, блокада, ревоH
люція.

43.3. Заколот, повстання, масові заворушення,
громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб
(зазначені в пунктах 43.2 та 43.3 форсHмажорні обстаH
вини мають бути підтверджені відповідним компеH
тентним органом).

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

44. Усі спори, що виникають при виконанні зоH
бовíязань за Договором, вирішуються шляхом переH
говорів. Якщо сторони не досягли домовленості,
спір вирішується судом або господарським судом у
встановленому порядку відповідно до їх повноваH
жень.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

45. Усі витрати, повíязані з укладенням ДоговоH
ру та його нотаріальним посвідченням, покладаютьH
ся на Покупця.

46. Договір укладено в трьох примірниках, які
мають однакову юридичну силу. Примірники зберігаH
ються у Продавця, Покупця та в органі нотаріату,
який посвідчив Договір.

47. Договір набуває чинності від дати його ноH
таріального посвідчення.

48. Договір є дійсним, якщо його не припинено
згідно з умовами Договору.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
СТОРІН:

ПРОДАВЕЦЬ                        ПОКУПЕЦЬ
_________________                ____________________

(підпис)                                              (підпис)
М. П.                                     М. П. 
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По Вінницькій 
області
21100, м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10

По Волинській 
області
43027, м. Луцьк,
Київський 
майдан, 9/805

По Дніпропетровській
області
49600, м. ДніпроH
петровськ, 
вул. КомсомольH
ська, 58

По Донецькій 
області 
83000, м. Донецьк, 
вул. Артема, 97

По Житомирській
області
10008, м. Житомир,
вул. 1 Травня, 20

По Закарпатській
області 
88008, м. Ужгород, 
вул. Собранецька, 60

По Запорізькій 
області 
69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50

По ІваноA
Франківській області 
76000, м. ІваноH
Франківськ, вул. СічоH
вих Стрільців, 15

По Київській 
області
01196, м. Київ, 
пл. Лесі Українки, 1

Керівний склад регіональних відділень 
Фонду державного майна України*

_________________
* Станом на 02.12.08

Регіональне 
відділення, адреса

Прізвище, імíя та по батькові
керівника Посада Телефон

Гижко Петро Андрійович

Семененко Віктор Васильович
Кубик Микола Анатолійович

Стоєв Едуард Миколайович

Патюк Наталія Ростиславівна

Маслечко Тетяна Богданівна

Молчанов Олександр 
Володимирович
Жученко Олена Миколаївна
Колповська Маргарита Григорівна
Кошик Тетяна Євгенівна
Замковий Олександр Іванович

Сосновий Володимир Йосипович

Шейдін Захар Михайлович

Шевченко Лідія Іванівна
Арабей Наталя Олександрівна
Биков Борис Олексійович

Поліщук Володимир Юрійович

Степура Тетяна Іронимівна
Грінчук Наталя Анатоліївна

Андрусь Василь Васильович

Шкоба Володимир Ілліч

Рєзанов Олександр Миколайович

Калачов Сергій Мойсейович
Мітенко Ірина Володимирівна
Лісіна Галина Миколаївна

Присяжнюк Микола Васильович

Когутяк Володимир Богданович

Михайленко Володимир
Анатолійович
Боярчук Олександр Іванович
Гончарук Іван Григорович

Засенко Олександр Миколайович
Бонюк Катерина Василівна

Начальник регіонального відділення

І заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

Начальник регіонального відділення

Заступник начальника регіонального відділення ñ
головний бухгалтер
Заступник начальника регіонального відділення

Начальник регіонального відділення

I заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

Начальник регіонального відділення

I заступник начальника регіонального відділення

Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

Начальник регіонального відділення

I заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

Начальник регіонального відділення

I заступник начальника регіонального відділення

Начальник регіонального відділення

Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

Начальник регіонального відділення

Заступник начальника регіонального відділення

Начальник регіонального відділення

I заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення ñ
головний бухгалтер

(0432) 35H20H40, 
35H46H74 (приймальня)
35H36H75
35H44H77

(03322) 4H34H77, 4H11H
76 (факс,
приймальня)
4H65H62

4H34H79

(056) 742H86H66, 
742H87H15
742H83H40
742H84H13

742H84H40
742H85H35

(062) 335H35H44
(факс)
304H86H38, 
335H49H31 (факс)
335H04H40
335H05H36
335H98H67

(0412) 42H04H20, 
22H32H04 (факс,
приймальня)
42H04H10
42H04H18

(0312(2) 61H21H48
(прямий), 
3H71H93 (факс)
61H21H49

(061) 226H07H70,
226H07H73 (факс)
226H07H50
226H07H66
226H07H51

(0342(2) 55H28H73, 
75H23H67 (факс)
3H00H22

(044) 286H85H14, 
286H84H60
286H82H45
286H83H66, 
285H43H19 (факс)
286H80H35
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По м. Києву
01032, м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г

По Кіровоградській
області 
25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2

По Луганській 
області 
91000, м. Луганськ, 
пл. Героїв Великої
Вітчизняної війни, 3

По Львівській 
області 
79000, м. Львів, 
вул. Січових 
Стрільців, 3

По Миколаївській
області
54017, м. Миколаїв, 
вул. Чкалова, 20, 
а/с 34

По Одеській 
області 
65012, м. Одеса, 
вул. Велика
Арнаутська,15

По Полтавській 
області
36000, м. Полтава, 
вул. Леніна, 1/23

По Рівненській 
області
33000, м. Рівне, 
вул. 16 Липня, 77

По Сумській 
області
40024, м. Суми, 
вул. Харківська, 30/1

По Тернопільській
області
46008, м. Тернопіль, 
вул. Танцорова, 11

Збуржинський Владислав
Францович
Хавіло Людмила Григорівна
Сабадашов Сергій Прокопович
Булгакова Світлана Алімівна
Матис Ганна Станіславівна

Тютюшкіна Ніна Іванівна

Турський Геннадій Едуардович

Пшенічний Микола Миколайович

Хорошевська Ірина Борисівна
Пермяков Микола Миколайович
Назаренко Алла Семенівна

Горлач Наталія Юріївна

Опацький Володимир Григорович
Мороз Володимир Іванович
Ковцун Орест Павлович

Казанський Євген Михайлович

Очкурова Любов Вікторівна

Клєпцова Тетяна Анатоліївна
Сокол Олег Васильович

Козлов Олександр
Володимирович
Гусаков Сергій Іванович
Оксамитний Дмитро Анатолійович
Бабченко Світлана Вікторівна

Білоног Петро Антонович

Бережна Алла Юріївна
Дорогань Ольга Дмитрівна
Калінчук Олена Анатоліївна

Матвієнко Віктор Андрійович
Левицький Олексій Васильович

Кулик Петро Васильович

Петрова Світлана Михайлівна
Заіка Анатолій Вікторович

Шкільняк Михайло Михайлович

Процків Ольга Петрівна
Ступак Ганна Йосипівна
Селецький Федір Федорович

Начальник регіонального відділення

I заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

Начальник регіонального відділення

Заступник начальника регіонального відділення

Начальник регіонального відділення

I заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення ñ
головний бухгалтер

Начальник регіонального відділення

I заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

Начальник регіонального відділення

І заступник начальника регіонального відділення

Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

Начальник регіонального відділення

І заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

Начальник регіонального відділення

I заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

Начальник регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

Начальник регіонального відділення

Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

Начальник регіонального відділення

I заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

286H84H64
(044) 235H53H08

234H33H77
226H23H07
234H53H82
234H53H71

(0522) 33H40H34,
33H24H00 (факс)
33H31H95

(0642) 53H13H88,
53H72H91 (прямий)
58H04H72
58H01H54
58H04H27

(0322) 97H05H44
(прямий), 99H91H07
72H59H69 (факс)
72H93H63 (факс)
97H03H92

(0512) 35H41H48
(прямий), 47H56H40
(приймальня),
47H51H70 (факс,
приймальня)
47H04H25, 
47H51H70 (факс)
47H10H59
47H04H26
(048) 731H50H28
(факс)
731H50H28
728H60H46
731H40H63 (факс)

(0532(2) 7H93H58,
50H15H13 (факс)
7H22H15
50H15H17
7H22H15

(03622) 6H25H56
6H96H24, 
6H86H80 (факс)

(0542) 36H12H34
(факс,
приймальня)
36H23H87
36H13H54

(0352) 52H73H77
(факс)
52H59H54
25H55H76
52H71H18, 
52H31H20 (факс)

Регіональне 
відділення, адреса

Прізвище, імíя та по батькові
керівника Посада Телефон
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По Харківській 
області 
61024, м. Харків, 
вул. Гуданова, 18

По Херсонській 
області 
73000, м. Херсон,
бульв. Мирний, 3

По Хмельницькій
області 
29013, м. ХмельницьH
кий, вул. Соборна, 75

По Черкаській 
області 
18000, м. Черкаси,
бульв. Шевченка, 185

По Чернівецькій 
області 
58001, м. Чернівці, 
вул. Лукíяна 
Кобилиці, 21а

По Чернігівській 
області 
14000, м. Чернігів,
просп. Миру, 43

В Автономній 
Республіці Крим 
та м. Севастополі 
99008, м. СевастоH
поль, майдан 
Повсталих, 6

Фонд майна АвтоA
номної Республіки
Крим (АРК)
95015, м. СімфероH
поль, вул. СевастоH
польська, 17

Голощапов Анатолій
Олексійович

Круглов Віталій Вікторович
Потомець Валентина Василівна
Доровська Лариса Геннадіївна
Бронін Олександр Рудольфович
Дудченко Наталя Валентинівна
Андрушко Володимир Кузьмич

Савчук Валерій Федорович

Добровольський Олег Юліанович
Соколюк Володимир Іванович

Піньковський Валерій Якович
Плаха Віктор Володимирович

Чорна Валентина Петрівна
Хижняк Марія Григорівна

Затварницький Петро Петрович

Комаровська Ірина Петрівна

Петренко Борис Михайлович
Йовенко Валерій Іванович
Будаш Людмила Володимирівна

Федоренко Сергій
Володимирович

Сазонов Олександр Вікторович
Онищенко Олексій Олександрович
Магаляс Анатолій Володимирович

Шимін Юрій Володимирович

Звєрєв Едуард Петрович
Клипа Надія Миколаївна
Фальковський Борис Григорович

Начальник регіонального відділення

I заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

Начальник регіонального відділення
І заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

Начальник регіонального відділення

І заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

Начальник регіонального відділення
I заступник начальника регіонального відділення

Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення ñ
головний бухгалтер

Начальник регіонального відділення

Заступник начальника регіонального відділення

Начальник регіонального відділення
І заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

Начальник регіонального відділення

І заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення
Заступник начальника регіонального відділення

Голова Фонду майна АРК

I заступник Голови Фонду майна АРК
Заступник Голови Фонду майна АРК
Заступник Голови Фонду майна АРК

(057) 705H18H60
(факс), 704H16H98
705H18H70
705H18H57

(0552(2) 2H44H44
22H96H43
26H19H30

(0382) 72H09H46, 
72H09H45 (приймальня)
72H09H39
79H56H16

(0472) 37H51H10
37H26H60, 
45H75H29 (факс)
37H26H80
37H29H21

(0372) 55H44H26
(факс), 
55H44H84 (факс)
51H11H23

(0462) 67H62H25
77H51H82
77H46H01

(0692) 45H61H09
(прямий), 
45H58H77 (факс)
46H64H13
55H71H51

(0652) 25H52H42
(факс, приймальня),
25H32H11 (факс)
24H12H91
24H12H63 (факс)
24H13H21 (факс)

Регіональне 
відділення, адреса

Прізвище, імíя та по батькові
керівника Посада Телефон

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 24.11.08 № 1458Hр ´Про перенесенH
ня робочих днів у 2009 роціª з метою створення
сприятливих умов для святкування 1 січня ñ НоH
вого року, 7 січня ñ Різдва Христового, а також
раціонального використання робочого часу реH
комендувати керівникам підприємств, установ та
організацій (за винятком органів Пенсійного
фонду, Українського державного підприємства
поштового звíязку ´Укрпоштаª, Державного казH
начейства та банківських установ) перенести у
порядку і на умовах, установлених законодавстH

Документ

вом, у 2009 році для працівників, яким встановH
лено пíятиденний робочий тиждень з двома
вихідними днями, робочі дні з:

пíятниці 2 січня ñ на суботу 10 січня;
понеділка 5 січня ñ на суботу 24 січня;
вівторка 6 січня ñ на суботу 7 лютого.
Спеціальний режим роботи банків та їх устаH

нов у зазначені дні встановлює Національний
банк України.
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