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Зауваження та пропозиції Професійної асоціації корпоративного управління до проекту рішення Комісії «Про затвердження Змін до 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», оприлюдненого на веб-сайті Комісії 18.12.2015 року 

(http://www.nssmc.gov.ua/law/19887) 

 

№ 

з/

п 

Редакція в проекті рішення Редакція, що пропонується Примітки 

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» 

1 5. Це рішення набирає чинності одночасно 

з набранням чинності Законом України від 

07.04.2015 № 289-VIII «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

захисту прав інвесторів», але не раніше дня його 

офіційного опублікування, крім пункту 1 Змін, 

який набирає чинності з дня офіційного 

опублікування цього рішення. 
 

5. Це рішення набирає чинності 01 травня 

2016 року, крім підпункту 3 пункту 2 Змін, 

який набирає чинності 05 травня 2016 року, але 

не раніше дня його офіційного опублікування, 

крім пункту 1 Змін, який набирає чинності з дня 

офіційного опублікування цього рішення. 

 

Відповідно до ст.40 Закону 

України «Про цінні папери та 

фондовий ринок» та Положення 

про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів, 

затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних 

паперів та фондового рикну від 

03.12.2013 року №2826 (із змінами 

до доповненнями) емітенти цінних 

паперів розкривають на фондовому 

ринку річну регулярну інформації 

не пізніше 30 квітня року 

наступного за звітним. 

Відповідно до частини 5 ст. 

254 Цивільного кодексу України, 

якщо останній день строку 

припадає на вихідний, святковий 

або інший неробочий день, що 

визначений відповідно до закону у 

місці вчинення певної дії, днем 

закінчення строку є перший за ним 

робочий день. 

Отже, у зв’язку з тим, що 30 квітня 

2016 року є суботою, останнім 
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днем для розкриття річної 

регулярної інформації емітентів 

цінних паперів за 2015 ріку є 04 

травня 2016 року. 

Пропонуємо залишити можливість 

для емітентів – акціонерних 

товариств розкрити вчасно річну 

регулярну інформації за чинними 

на сьогодні вимогами. 

Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

2 2. У розділі ІІІ: 

 

1) у главі 1: 

… 

пункт 5 викласти у такій редакції: 

«5. У разі прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів емітент розкриває інформацію 

відповідно до підпункту 1 цього пункту. У разі 

прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів емітент розкриває 

інформацію відповідно до підпункту 2 цього 

пункту. У разі прийняття рішення про надання 

згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення 

яких є заінтересованість емітент розкриває 

інформацію відповідно до підпункту 3 цього 

пункту: 

 

 

 

 

 

 

2. У розділі ІІІ: 

 

1) у главі 1: 

… 

пункт 5 викласти у такій редакції: 

«5. У разі прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів емітент – акціонерне товариство –  

розкриває інформацію відповідно до підпункту 1 

цього пункту. У разі прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів 

емітент – акціонерне товариство – розкриває 

інформацію відповідно до підпункту 2 цього 

пункту. У разі прийняття рішення про надання 

згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення 

яких є заінтересованість емітент – акціонерне 

товариство – розкриває інформацію відповідно 

до підпункту 3 цього пункту. 

У разі прийняття рішення про надання 

згоди на вчинення правочинів, які одночасно є 

значними та такими, щодо вчинення яких є 

заінтересованість, емітент – акціонерне 

товариство – розкриває інформацію одночасно 
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1) відомості прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів, складаються за формою, наведеною у 

таблиці 1 додатку 5 до цього Положення. 

Датою вчинення дії вважається дата 

прийняття відповідним органом управління 

емітента рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів. 

У Повідомленні розкривається така 

інформація: 

дата прийняття рішення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів, 

назва уповноваженого органу, що його прийняв; 

відомості щодо правочинів із зазначенням, 

зокрема, їх характеру; 

гранична сукупність вартості правочинів; 

вартість активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності; 

співвідношення граничної сукупності 

вартості правочинів до вартості активів емітента 

за даними останньої річної фінансової звітності (у 

відсотках); 

загальна кількість голосуючих акцій, 

кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 

участі у загальних зборах, кількість голосуючих 

акцій, що проголосували за прийняття рішення. 

 

 

2) відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів, 

складаються за формою, наведеною у таблиці 2 

додатку 5 до цього Положення. 

відповідно до підпункту 2 та 3. 
 

1) відомості прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів, складаються за формою, наведеною у 

таблиці 1 додатку 5 до цього Положення. 

Датою вчинення дії вважається дата 

прийняття відповідним органом управління 

емітента рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів. 

У Повідомленні розкривається така 

інформація: 

дата прийняття рішення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів, 

назва уповноваженого органу, що його прийняв; 

відомості щодо правочинів із зазначенням, 

зокрема, їх характеру; 

гранична сукупність вартості правочинів; 

вартість активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності; 

співвідношення граничної сукупності 

вартості правочинів до вартості активів емітента 

за даними останньої річної фінансової звітності (у 

відсотках); 

загальна кількість голосуючих акцій, 

кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 

участі у загальних зборах, кількість голосуючих 

акцій, що проголосували «за» та «проти» 

прийняття рішення. 

 

2) відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів, 

складаються за формою, наведеною у таблиці 2 

додатку 5 до цього Положення. 
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Датою вчинення дії вважається дата 

прийняття відповідним органом управління 

емітента рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів. 

У Повідомленні розкривається така 

інформація: 

 

дата прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення значних правочинів, назва 

уповноваженого органу, що його прийняв; 

предмет та сторони правочину; 

ринкова вартість майна або послуг, що є 

предметом правочину; 

вартість активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності; 

співвідношення ринкової вартості майна 

або послуг, що є предметом правочину, до 

вартості активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності (у відсотках);  

загальна кількість голосуючих акцій, 

кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 

участі у загальних зборах, кількість голосуючих 

акцій, що проголосували за прийняття рішення 

(зазначається у разі якщо рішення приймається 

загальними зборами); 

додаткові критерії для віднесення 

правочину до значного правочину не передбачені 

законодавством, якщо вони визначені статутом 

акціонерного товариства. 

 

 

 

 

 

Датою вчинення дії вважається дата 

прийняття відповідним органом управління 

емітента рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів. 

У Повідомленні приватними 

акціонерними товариствами розкривається така 

інформація: 

дата прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення значних правочинів, назва 

уповноваженого органу, що його прийняв; 

предмет правочину; 

 

 

вартість активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності; 

 співвідношення вартості майна або послуг, 

що є предметом правочину, до вартості активів 

емітента за даними останньої річної фінансової 

звітності (у відсотках);  

загальна кількість голосуючих акцій, 

кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для 

участі у загальних зборах, кількість голосуючих 

акцій, що проголосували «за» та «проти» 

прийняття рішення (зазначається у разі якщо 

рішення приймається загальними зборами); 

додаткові критерії для віднесення 

правочину до значного правочину не передбачені 

законодавством, якщо вони визначені статутом 

акціонерного товариства. 

У Повідомленні публічними 

акціонерними товариствами розкривається 

така інформація: 

дата прийняття рішення про надання 

згоди на вчинення значних правочинів, назва 

 

 

 

 

Пропонуємо встановити окремі 

вимоги до розкриття цієї 

інформації публічними та 

приватними акціонерними 

товариствами.  

 

Відповідні зміни необхідно внести 

й до додатків, визначивши окремі 

таблиці для публічних та окремо 

для приватних товариств. 

 

Крім цього, пропонуємо 

виключити найменування сторін 

правочинів з огляду на збереження 

конфіденційності комерційних 

переговорів. 
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3) відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість (далі - 

правочин із заінтересованістю), складаються за 

формою, наведеною у додатку 6 до цього 

Положення. 

Датою вчинення дії вважається дата 

прийняття відповідним органом управління 

емітента рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів із заінтересованістю. 

У Повідомленні розкривається така 

інформація: 

уповноваженого органу, що його прийняв; 

предмет правочину; 

ринкова вартість майна або послуг, що є 

предметом правочину; 

вартість активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності; 

співвідношення вартості майна або 

послуг, що є предметом правочину, до вартості 

активів емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках);  

загальна кількість голосуючих акцій, 

кількість голосуючих акцій, що зареєстровані 

для участі у загальних зборах, кількість 

голосуючих акцій, що проголосували «за» та 

«проти» прийняття рішення (зазначається у 

разі якщо рішення приймається загальними 

зборами); 

додаткові критерії для віднесення 

правочину до значного правочину не 

передбачені законодавством, якщо вони 

визначені статутом акціонерного товариства. 

 

3) відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість (далі - 

правочин із заінтересованістю), складаються за 

формою, наведеною у додатку 6 до цього 

Положення. 

Датою вчинення дії вважається дата 

прийняття відповідним органом управління 

емітента рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів із заінтересованістю. 

У Повідомленні приватними 

акціонерними товариствами розкривається така 
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дата прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів із заінтересованістю, 

назва уповноваженого органу, що його прийняв; 

предмет та сторони правочину; 

повне найменування, місцезнаходження 

юридичної особи та код за ЄДРПОУ - для 

юридичних осіб - резидентів або 

ідентифікаційний код з торговельного, 

судового або банківського реєстру країни, де 

офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт 

господарської діяльності - для юридичних осіб 

- нерезидентів, або прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи, заінтересованої у вчиненні 

акціонерним товариством правочину; 

щодо особи, заінтересованої у вчиненні 

акціонерним товариством правочину, із 

зазначенням ознаки заінтересованості, 

передбаченої статтею 71 Закону України «Про 

акціонерні товариства»; 

щодо відповідності умов правочину 

звичайним ринковим умовам із зазначенням 

особи, яка проводила оцінку правочину із 

заінтересованістю; 

ринкова вартість майна або послуг чи сума 

коштів, що є предметом правочину; 

вартість активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності; 

співвідношення ринкової вартості майна 

або послуг чи суми коштів, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності (у 

відсотках). 

 

інформація: 

дата прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення правочинів із заінтересованістю, 

назва уповноваженого органу, що його прийняв; 

предмет правочину; 

інші істотні умови правочину (не 

зазначається приватним акціонерним 

товариством, якщо інше не встановлено його 

статутом); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ринкова вартість майна або послуг чи сума 

коштів, що є предметом правочину; 

вартість активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності; 

співвідношення ринкової вартості майна 

або послуг чи суми коштів, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності (у 

відсотках); 

загальна кількість голосуючих акцій, 

 

 

 

 

 

Відповідно до ч.10 ст.71 Закону 

України «Про акціонерні 

товариства» в редакції з 01.05.2016 

року. 
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кількість голосуючих акцій незаінтересованих 

у вчиненні правочину акціонерів, що 

зареєстровані для участі у загальних зборах, 

кількість голосуючих акцій, що проголосували 

«за» та «проти» прийняття рішення 

(зазначається у разі якщо рішення 

приймається загальними зборами). 

У Повідомленні публічними 

акціонерними товариствами розкривається 

така інформація: 

дата прийняття рішення про надання 

згоди на вчинення правочинів із 

заінтересованістю, назва уповноваженого 

органу, що його прийняв; 

предмет правочину; 

інші істотні умови правочину; 

повне найменування, місцезнаходження 

юридичної особи та код за ЄДРПОУ - для 

юридичних осіб - резидентів або 

ідентифікаційний код з торговельного, 

судового або банківського реєстру країни, де 

офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт 

господарської діяльності - для юридичних осіб 

- нерезидентів, або прізвище та ім’я фізичної 

особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним 

товариством правочину; 

щодо особи, заінтересованої у вчиненні 

акціонерним товариством правочину, із 

зазначенням ознаки заінтересованості, 

передбаченої статтею 71 Закону України «Про 

акціонерні товариства»; 

щодо відповідності умов правочину 

звичайним ринковим умовам із зазначенням 

особи, яка проводила оцінку правочину із 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до ч.10 ст.71 Закону 

України «Про акціонерні 

товариства» в редакції з 01.05.2016 

року. 

 

 

 

 

В іноземців, як правило, немає по 

батькові. 
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Зазначені відомості розкривають емітенти - 

акціонерні товариства.»; 

заінтересованістю (зазначається за умови 

проведення відповідної оцінки); 

ринкова вартість майна або послуг чи 

сума коштів, що є предметом правочину; 

вартість активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності; 

співвідношення ринкової вартості майна 

або послуг чи суми коштів, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за 

даними останньої річної фінансової звітності (у 

відсотках); 

загальна кількість голосуючих акцій, 

кількість голосуючих акцій незаінтересованих 

у вчиненні правочину акціонерів, що 

зареєстровані для участі у загальних зборах, 

кількість голосуючих акцій, що проголосували 

«за» та «проти» прийняття рішення 

(зазначається у разі якщо рішення 

приймається загальними зборами).»; 

3 після пункту 9 доповнити новим пунктом 

10 такого змісту 

«10. Відомості про порушення 

провадження у справі про відшкодування 

емітенту збитків, завданих посадовою особою 

такого емітента, складаються за формою, 

наведеною у додатку 11 до цього Положення. 

Датою вчинення дії вважається дата, коли 

емітент дізнався про винесення судом ухвали про 

порушення провадження у справі. 

посадовою особою (у тому числі 

посадовою особою, повноваження якої 

припинені) 

після пункту 9 доповнити новим пунктом 

10 такого змісту 

«10. Відомості про порушення 

провадження у справі про відшкодування 

емітенту збитків, завданих посадовою особою 

такого емітента, складаються за формою, 

наведеною у додатку 11 до цього Положення. 

Датою вчинення дії вважається дата, коли 

емітент дізнався про винесення судом ухвали про 

порушення провадження у справі щодо посадової 

особи (у тому числі посадової особи, 

повноваження якої припинені) 
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У Повідомленні розкривається така 

інформація: 

найменування суду, який виніс ухвалу, 

номер справи та дата винесення ухвали про 

порушення провадження у справі про 

відшкодування емітенту збитків, завданих 

посадовою особою такого емітента; 

учасники провадження (із зазначенням 

прізвища, ім’я, по батькові та посади посадової 

особи, у тому числі посадової особи, яка 

відсторонена від виконання обов’язків або 

повноваження якої припинені); 

зміст позовних вимог.». 

У Повідомленні розкривається така 

інформація: 

найменування суду, який виніс ухвалу, 

номер справи та дата винесення ухвали про 

порушення провадження у справі про 

відшкодування емітенту збитків, завданих 

посадовою особою такого емітента; 

учасники провадження (із зазначенням 

прізвища, імені та посади посадової особи, у тому 

числі посадової особи, яка відсторонена від 

виконання обов’язків або повноваження якої 

припинені); 

зміст позовних вимог.». 

 

 

 

 

 

 

 

В іноземців, як правило, немає по 

батькові. 

 

4 2) у підпункті 9 пункту 1 глави 3: 

… 

 Зміни аналогічні змінам, 

запропонованим в п.2 цієї таблиці  

5 3) у підпункт 15 пункту 1 глави 4: 

… 

 Зміни аналогічні змінам, 

запропонованим в п.2 цієї таблиці 

 

 

5. Додатки 5, 6, 11 та 12 до Положення викласти в новій редакції, що додаються. – додатки не були оприлюднені. 

 

6. У додатку 29: 

… 

розділ ІХ доповнити новими таблицями 4-6 такого змісту: 

… 

6. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість* 

(за звітний період) 

 

№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Прізвище, та  ім'я, по 

батькові або повне 

найменування юридичної 

особи, заінтересованої у 

вчиненні правочину** 

Ринкова вартість майна або 

послуг, що є предметом 

правочину  

(тис. грн) 

Вартість активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності    

(тис. грн) 

Співвідношення ринкової вартості 

майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів 

емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності  

(у відсотках) 
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1 2 3 4 5 6 

      

Опис  

* Заповнюється емітентами – акціонерними товариствами. 

** Заповнюється публічними акціонерними товариствами. 

 

 

7. У додатку 38: 

…  

розділ ХІІ доповнити новими пунктами такого змісту: 

… 

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість* 

 

№ 

з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Прізвище, та ім'я, по 

батькові або повне 

найменування юридичної 

особи, заінтересованої у 

вчиненні правочину** 

Ринкова вартість майна або 

послуг, що є предметом 

правочину  

(тис. грн) 

Вартість активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності    

(тис. грн) 

Співвідношення ринкової вартості 

майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів 

емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності  

(у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

      

Опис  

* Заповнюється емітентами – акціонерними товариствами. 

** Заповнюється публічними акціонерними товариствами 

 


