ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від

2018 р. №

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 вересня 1996 р. № 1099

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р.
№ 1099:
у назві та пункті 1 постанови слова "акціонерного товариства в процесі
приватизації, випуску та розміщення акцій такого товариства" замінити
словами "акціонерних товариств у процесі приватизації та перетворення,
здійснення емісії акцій таких товариств".
2. Порядок утворення акціонерного товариства в процесі приватизації,
випуску та розміщення акцій такого товариства, затверджений зазначеною
постановою, викласти у такій редакції:
"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 вересня 1996 р. № 1099
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України
від

2018 р. №

)
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ПОРЯДОК
утворення акціонерних товариств у процесі приватизації та
перетворення, здійснення емісії акцій таких товариств
1.

Цей Порядок визначає процедуру

утворення акціонерних

товариств та перетворення державних підприємств в акціонерні товариства у
процесі приватизації.
2.

До акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації або

перетворення, не застосовуються обмеження, встановлені частиною другою
статті 5, положення статті 9 Закону України "Про акціонерні товариства"
щодо створення акціонерних товариств, а також їх діяльності у період до
виконання плану розміщення акцій.
3.
Фонд

Засновниками акціонерних товариств у процесі приватизації, є
державного

майна

України,

його

регіональні відділення

та

представництва у районах і містах, органи приватизації в Автономній
Республіці Крим (далі – державні органи приватизації), які діють в межах
повноважень, передбачених законодавством.
4. Рішення про утворення акціонерних товариств на базі державного
майна приймають державні органи приватизації.
Рішення про перетворення державних підприємств в акціонерні
товариства у процесі приватизації приймають державні органи приватизації
за поданням уповноважених органів управління згідно з пропозиціями цих
органів щодо включення державних підприємств до переліків об’єктів
приватизації, що підлягають приватизації, та/або при наданні згоди на
приватизацію об’єкта державної власності.
5. Рішення про перетворення державних підприємств в акціонерні
товариства приймаються державними органами приватизації на підставі
прийнятих ними рішень щодо приватизації таких підприємств.
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6. У разі утворення акціонерних товариств та перетворення державних
підприємств у акціонерні товариства відповідно до цього Порядку можуть
випускатися тільки прості іменні акції.
7. Утворення акціонерних товариств на базі державного майна
здійснюється відповідно до законодавства.
8. Проведення перетворення державних підприємств у акціонерні
товариства передбачає:
1)

прийняття

державним

органом

приватизації

рішення

про

перетворення державного підприємства та утворення комісії з перетворення;
2) проведення оцінки єдиного майнового комплексу підприємства
відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (Офіційний вісник України,
2003 р., № 51, ст. 2669) (далі – Методика оцінки майна), з метою визначення
розміру статутного капіталу акціонерного товариства;
3) підготовку комісією з перетворення акта оцінки, акта передавання
майна до статутного капіталу акціонерного товариства за формою,
встановленою Фондом державного майна, та проекту статуту акціонерного
товариства;
4) затвердження державним органом приватизації акта оцінки;
5)

прийняття

державним

органом

приватизації

рішень

про

затвердження статуту акціонерного товариства, акта передавання майна до
статутного капіталу акціонерного товариства та про випуск його акцій;
6) державну реєстрацію припинення підприємства та державну
реєстрацію утвореного акціонерного товариства в установленому законом
порядку;
7) реєстрацію випуску акцій;
8) затвердження плану розміщення акцій за формою, визначеною
Фондом державного майна України.
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9. Організаційне забезпечення процесу перетворення державного
підприємства здійснює комісія з перетворення, яка утворюється державним
органом приватизації.
10. Склад комісії з перетворення затверджується наказом державного
органу приватизації у тижневий строк з дня отримання кандидатур до її
складу.
11. До складу комісії з перетворення включаються не менше двох
представників від державного органу приватизації, не менше одного
представника від уповноваженого органу управління, що здійснював
управління

відповідним

підприємством

до

прийняття

рішення

про

приватизацію, та керівник державного підприємства, що перетворюється в
акціонерне товариство.
У разі перетворення державного підприємства, включеного до переліку
об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і
безпеки держави, до складу комісії з перетворення включається один
представник Мінекономрозвитку, а у випадку, якщо державне підприємство
займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, до складу такої
комісії включається один представник Антимонопольного комітету.
За рішенням державного органу приватизації до складу комісії з
перетворення можуть включатися також представники інших органів та
організацій.
Зазначені органи в триденний строк з дня одержання від державного
органу приватизації повідомлення про утворення комісії з перетворення
делегують до її складу своїх представників.
12. Комісію з перетворення очолює голова, що є представником
державного органу приватизації. Голова комісії організовує її роботу, на
нього покладається відповідальність за виконання комісією її завдань.
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13. Засідання комісії з перетворення є правомочним, якщо на ньому
присутні більшість загальної кількості її членів. Рішення комісії приймається
простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного
розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
За результатами засідання

комісії

складається протокол, який

оформляється протягом трьох днів та підписується головою та членами
комісії.
Комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторів,
консультантів та інших фахівців з правом дорадчого голосу.
14. Комісія з перетворення складає і подає на затвердження
державному органу приватизації акт оцінки майна відповідно до Методики
оцінки майна, акт передавання майна до статутного капіталу акціонерного
товариства та проект статуту акціонерного товариства.
15. Комісія з перетворення припиняє свою роботу з дня державної
реєстрації акціонерного товариства.
16. Державна реєстрація акціонерного товариства проводиться в
установленому законом порядку.
Відомості про акціонерне товариство вносяться до Єдиного реєстру
об’єктів державної власності.
17. Акціонерне товариство з моменту державної реєстрації стає
правонаступником прав і обов’язків підприємства, що приватизується.
18. Від дня державної реєстрації акціонерного товариства, утвореного
згідно з цим Порядком, і до моменту переходу права власності на акції
(частину акцій) товариства до інших осіб повноваження загальних зборів
здійснюються

державним

законодавством порядку.

органом

приватизації

в

установленому
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19. До скликання загальних зборів акціонерів державний орган
приватизації покладає виконання обов’язків голови виконавчого органу
акціонерного товариства на керівника підприємства.
20. Особа, що виконує обов’язки голови виконавчого органу
акціонерного товариства, у тижневий строк з дня державної реєстрації цього
товариства

подає

в

установленому

порядку

до

НКЦПФР

або

її

територіального органу заяву про реєстрацію випуску акцій та документи,
необхідні для такої реєстрації.
21. Реєстрація випуску акцій акціонерного товариства здійснюється у
порядку, визначеному НКЦПФР.
22.

Після

реєстрації

випуску

акцій,

оформлення

глобального

сертифіката випуску цінних паперів та депонування його в депозитарії,
особа, що виконує обов’язки голови виконавчого органу акціонерного
товариства, подає засновнику копії договору про обслуговування емісії
цінних паперів, глобального сертифіката з відміткою депозитарію про його
депонування, свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

акціонерного

товариства, акта приймання-передавання глобального сертифікату та статуту
акціонерного товариства.
23. Державний орган приватизації затверджує план розміщення акцій
акціонерного товариства, яким встановлюється спосіб, обсяг і строк продажу
акцій.
24. Продаж акцій утвореного згідно з цим Порядком акціонерного
товариства, що належать державі, здійснюється згідно з затвердженим
державним органом приватизації планом розміщення акцій.

_____________________

