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РІШЕННЯ  

Правління ГО «Професійної асоціації корпоративного управління» (ПАКУ) 

 

м. Київ                    «05» квітня 2016р.  

 

Відповідно до п. 2.2. власного статуту ПАКУ надає методичну допомогу членам 

Асоціації та решті учасників ринку шляхом формування незалежної професійної 

думки, зокрема, щодо роз'яснень чинного законодавства України у сфері 

корпоративних відносин.  

У зв’язку з численними запитами членів ПАКУ, затвердити роз’яснення чинного 

законодавства: 

1. Щодо строків набрання чинності рішеннями загальних зборів акціонерів. 

2. Щодо складання протоколів про підсумки голосування на загальних 

зборах акціонерів. 

3. Щодо строку державної реєстрації змін до установчих документів 

акціонерних товариств. 

Роз'яснення ПАКУ не є обов'язковими до виконання, але можуть 

використовуватися, як аргументи для прийняття рішень та/або вирішення спорів з 

питань корпоративного права та управління.  

 

Голова Правління                                                                               О.Й. Окунєв 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Правління Професійної 

асоціації корпоративного управління 

Протокол № 64 від 05.04.2016 року 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Щодо строку державної реєстрації змін 

до установчих документів акціонерних 

товариств. 

Професійна асоціація корпоративного управління роз'яснює норми чинного 

законодавства України щодо строку державної реєстрації змін до установчих 

документів акціонерних товариств. 

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 27 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань» подання документів для державної реєстрації з порушенням 

встановленого законодавством строку для їх подання є підставою для зупинення 

розгляду документів, поданих для державної реєстрації. 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про господарські товариства» 

господарське товариство зобов'язане протягом трьох робочих днів з дати 

прийняття рішення про внесення змін до установчих документів повідомити 

орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного 

реєстру. 

Згідно частини 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України 

«Про акціонерні товариства» з 01.04.2011 року статті 1-49 Закону України «Про 

господарські товариства» втратили чинність у частині, що стосується акціонерних 

товариств. В той же час, Закон України «Про акціонерні товариства» не містить 

вимог щодо строку внесення змін до державного реєстру у випадку прийняття 

рішення про внесення змін до установчих документів. 

Таким чином, вимоги пункту 7 частини 1 статті 27 Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» не можуть застосовуватись до акціонерних 

товариств у випадку подання ними на державну реєстрацію змін до установчих 

документів у строк, що перевищує три робочих дні. 

Голова Правового комітету ПАКУ     Є.О.Петрик  

 


