Пропозиції ПАКУ до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів)»
(реєстр. № 5592-д)
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законодавства
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проекту акта з пропозиціями
Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»

Примітки
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Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в
такому значенні:
…
11) обіг цінних паперів - вчинення
правочинів, пов'язаних з переходом прав на
цінні папери і прав за цінними паперами, крім
договорів, що укладаються у процесі емісії, при
викупі цінних паперів їх емітентом та купівліпродажу емітентом викуплених цінних паперів;

13) погашення емісійних цінних паперів сукупність дій емітента та власників цінних
паперів щодо припинення обігу боргових
емісійних цінних паперів, виплати їх
власникам номінальної вартості цінних паперів
та доходу за такими цінними паперами (якщо це
передбачено проспектом емісії цінних паперів)
або постачання (надання) товарів (послуг) у
строки, передбачені проспектом емісії цінних
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договорів, що укладаються у процесі емісії, при
викупі цінних паперів їх емітентом та купівліпродажу емітентом викуплених цінних паперів;
111) особа, що здійснює управлінські
функції - фізична особа в структурі учасника
фондового ринку, яка є:
а) особою, яка входить до складу
наглядової ради або виконавчого органу
такої юридичної особи; або
б) особою, яка не входить до складу
наглядової ради або виконавчого органу
такої юридичної особи, але яка має
постійний
доступ
до
інсайдерської
інформації, яка прямо або опосередковано
стосується такої юридичної особи та/або
повноваження ухвалювати управлінські
рішення, що впливають на подальший
розвиток і комерційні перспективи такої
юридичної особи;
112) оферент цінних паперів (далі –
оферент) – фізична або юридична особа, яка є
власником цінних паперів та здійснює
публічну пропозицію на умовах публічного
договору продажу таких цінних паперів;
113) офіційний друкований орган офіційне друковане видання Президента
України, Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України;
13) погашення емісійних цінних паперів сукупність дій емітента та власників цінних
паперів, що здійснюються у встановленому
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку порядку, та які пов’язані з
виконанням емітентом зобов’язань за
борговими емісійними цінними паперами та
іншими емісійними цінними паперами, у
встановлених законом випадках, шляхом
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паперів, та анулювання цінних паперів;

…
15) проспект емісії цінних паперів документ, що містить інформацію про
розміщення цінних паперів та інші відомості,
передбачені цим та іншими законами, що
визначають особливості розміщення певних
видів цінних паперів;
16) пруденційні нормативи - кількісні та
якісні показники, встановлені Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку з
метою здійснення пруденційного нагляду,
обов'язкові для дотримання професійними
учасниками фондового ринку;

…
18) розміщення цінних паперів - відчуження
цінних паперів у визначений проспектом
емісії цінних паперів спосіб;

виплати власникам таких цінних паперів
номінальної вартості цінних паперів та доходу
за такими цінними паперами (якщо це
передбачено проспектом цінних паперів або
рішенням про емісію цінних паперів) або
постачання (надання) товарів (послуг) або
конвертації цінних паперів у строки,
передбачені проспектом цінних паперів або
рішенням про емісію цінних паперів, та
скасування реєстрації випуску цінних
паперів;
…
15) проспект цінних паперів (далі –
проспект) – документ, який оформлюється
при здійсненні публічної пропозиції цінних
паперів та містить інформацію відповідно до
вимог, визначених цим Законом та іншими
актами законодавства;
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проспект) – документ, який оформлюється
при здійсненні публічної пропозиції цінних
паперів та містить інформацію відповідно до
вимог, визначених цим Законом та іншими
актами законодавства;

16) пруденційні нормативи - кількісні та
якісні показники, встановлені Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку з
метою здійснення пруденційного нагляду,
обов'язкові для дотримання професійними
учасниками фондового ринку;
161)
регульована
інформація
на
фондовому ринку (далі - регульована
інформація) – це регулярна та особлива
інформація про емітента, інсайдерська
інформація, інформація про власників
голосуючих акцій понад порогові значення
пакетів акцій, інша інформація, яка підлягає
розміщенню
в
загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів або через особу,
яка провадить діяльність із оприлюднення
регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку, а також інша інформація,
віднесена до такої Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку;
…
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Видалити слова «або через
особу, яка провадить
діяльність із оприлюднення
регульованої інформації від
імені учасників фондового
ринку»

…
18) розміщення цінних паперів - відчуження
цінних паперів в процесі їх емісії у порядку,
встановленому
законодавством
та
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19) строк обігу облігацій - строк, який
починається з дня, що настає за днем реєстрації
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку звіту про результати
розміщення облігацій і видачі свідоцтва про
реєстрацію випуску облігацій, та закінчується
днем, що передує дню початку погашення таких
облігацій відповідно до проспекту їх емісії;
…
2. Терміни «ділова репутація», «істотна
участь», «контролер», «контроль», «пов'язана
особа» та «структура власності» вживаються у
цьому Законі у значенні, наведеному в Законі
України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг».

Стаття 3. Цінні папери та їх класифікація
…
5. В Україні у цивільному обороті можуть
бути такі групи цінних паперів:
1) пайові цінні папери - цінні папери, які
посвідчують участь їх власника у статутному
капіталі (крім інвестиційних сертифікатів та
сертифікатів ФОН), надають власнику право
на участь в управлінні емітентом (крім
інвестиційних сертифікатів та сертифікатів
ФОН) і отримання частини прибутку,
зокрема у вигляді дивідендів, та частини
майна у разі ліквідації емітента (крім
сертифікатів ФОН). До пайових цінних
паперів відносяться:

проспектом;
19) строк обігу облігацій - строк, який
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облігацій відповідно до проспекту або рішення
про емісію цінних паперів;
…
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України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг».
Терміни
«лісові
ресурси»
та
«лісокористувачі» вживаються у цьому
Законі у значенні, наведеному в Лісовому
кодексі України.
Термін «принцип мовчазної згоди»
вживається у цьому Законі у значенні,
наведеному в Законі України «Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності».
Терміни «порогові значення пакету
акцій»
та
«значний
пакет
акцій»
вживаються у цьому Законі у значенні,
наведеному в Законі України «Про
акціонерні товариства».
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Стаття 16. Види професійної діяльності на
фондовому ринку
1. Професійна діяльність на фондовому
ринку - діяльність акціонерних товариств і
товариств з обмеженою відповідальністю з
надання фінансових та інших послуг у сфері
розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав
на цінні папери та прав за цінними паперами,
управління активами інституційних інвесторів,
що відповідає вимогам, установленим до такої
діяльності цим Законом та законодавством.
Поєднання професійної діяльності на
фондовому ринку з іншими видами діяльності
забороняється, крім:
провадження банком діяльності з торгівлі
цінними паперами, депозитарної діяльності
зберігача цінних паперів та діяльності з ведення
реєстру власників іменних цінних паперів;
надання професійним учасником фондового
ринку консультаційних послуг щодо емісії,
обігу та обліку цінних паперів, щодо прав та
обов'язків емітента, інвестора та/або особи, яка
видала неемісійний цінний папір, щодо обігу та
обліку інших фінансових інструментів, а також
щодо здійснення фінансових інвестицій у
зазначені цінні папери та інші фінансові
інструменти;
здійснення
компанією
з
управління
активами
діяльності
з
адміністрування
пенсійних фондів та/або діяльності з управління
іпотечним покриттям.
…

Стаття 17. Діяльність з торгівлі цінними
паперами
…
10.
Торговець
цінними
паперами
зобов'язаний подавати до загальнодоступної
інформаційної бази даних Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку про

…
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управління активами інституційних інвесторів,
що відповідає вимогам, установленим до такої
діяльності цим Законом та законодавством.
Поєднання професійної діяльності на
фондовому ринку з іншими видами діяльності
забороняється, крім:
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обігу та обліку цінних паперів, щодо прав та
обов'язків емітента, інвестора та/або особи, яка
видала неемісійний цінний папір, щодо обігу та
обліку інших фінансових інструментів, а також
щодо здійснення фінансових інвестицій у
зазначені цінні папери та інші фінансові
інструменти;
здійснення
компанією
з
управління
активами
діяльності
з
адміністрування
пенсійних фондів та/або діяльності з управління
іпотечним покриттям;
провадження професійним учасником
фондового ринку діяльності з надання
інформаційних послуг на фондовому ринку.
…
відсутнє

…
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Стаття 17. Діяльність з торгівлі цінними
паперами
…
10.
Торговець
цінними
паперами
зобов'язаний
оприлюднювати
в
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних
паперів та

виключити абзац
«провадження професійним
учасником фондового ринку
діяльності з надання
інформаційних послуг на
фондовому ринку»
Тут і далі термін
«розміщення в
загальнодоступній…»
замінюється на
«оприлюднення в
загальнодоступній…».
Термін «оприлюднення»
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ринок цінних паперів для подальшого
розміщення таку інформацію про всі вчинені
поза фондовою біржею ним або за його участю
правочини щодо емісійних цінних паперів:
…
Порядок та строки подання торговцем
цінними паперами зазначеної інформації, а
також порядок її подальшого розміщення
встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
Стаття 23. Вимоги до фондової біржі
…
3. Фондова біржа зобов'язана подавати
до загальнодоступної інформаційної бази
даних Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів для
подальшого розміщення таку інформацію про
всі вчинені на ній правочини щодо емісійних
цінних паперів:
…
Порядок та строки подання фондовою
біржею зазначеної інформації, а також
порядок
її
подальшого
розміщення
встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.

фондового ринку про ринок цінних паперів таку
інформацію про всі вчинені поза фондовою
біржею ним або за його участю правочини
щодо емісійних цінних паперів:
…
Порядок
та
строки
оприлюднення
торговцем цінними паперами зазначеної
інформації встановлюються Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку.

розкривається в ст.39 цього
Закону.

Стаття 23. Вимоги до фондової біржі
…
3.
Фондова
біржа
зобов'язана
оприлюднювати
в
загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку про ринок
цінних паперів таку інформацію про всі вчинені
на ній правочини щодо емісійних цінних
паперів:
…
Порядок та строки оприлюднення
фондовою біржею зазначеної інформації
встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
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Відсутній.
Відсутня.

Розділ ІІІ1
Діяльність пов’язана з фондовим ринком
Стаття 273. Діяльність з надання
інформаційних послуг на фондовому ринку,
яка потребує авторизації
1. Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку у встановленому нею
порядку здійснює авторизацію юридичних
осіб, які мають намір провадити такі види
діяльності з надання інформаційних послуг
на фондовому ринку:
1)
діяльність
з
оприлюднення
регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку;
2)
діяльність з розповсюдження в
режимі
безперервного
оновлення
консолідованої інформації про фінансові
інструменти та/або учасників фондового
ринку;
3)
діяльність з подання звітності
та/або
адміністративних
даних
до
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
2. Авторизація здійснюється шляхом
включення юридичних осіб до Реєстру осіб,
уповноважених
надавати
інформаційні
послуги на фондовому ринку (далі - Реєстр
уповноважених осіб).
Авторизації підлягає кожний окремий
вид діяльності, визначений частиною
першою цієї статті.
Порядок ведення Реєстру уповноважених
осіб та оприлюднення інформації з нього
встановлюється Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
3. Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку здійснює нагляд та
контроль за здійсненням діяльності з
надання інформаційних послуг на фондовому
ринку.
4. Діяльність з надання інформаційних
послуг на фондовому ринку здійснюється на
підставі відповідних договорів, вимоги до
яких
встановлюються
Національною
комісією з цінних паперів та фондового

Виключити

Виключити весь розділ ІІІ1
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Відсутня.

ринку.
Стаття 274. Особи, які мають право
провадити
діяльність
з
надання
інформаційних послуг на фондовому ринку
1. Юридичні особи, в тому числі,
професійні учасники фондового ринку,
можуть провадити діяльність з надання
інформаційних послуг на фондовому ринку
за умови їх включення до Реєстру
уповноважених осіб та отримання Свідоцтва
про
включення
до
Реєстру
осіб,
уповноважених
надавати
інформаційні
послуги на фондовому ринку (далі Свідоцтво про включення до Реєстру).
Юридична особа, яка зареєстрована на
тимчасово окупованій території України або
території проведення антитерористичної
операції, не може бути включена до Реєстру
уповноважених осіб та не може провадити
діяльність з надання інформаційних послуг
на фондовому ринку.
Вимоги до Свідоцтва про включення до
Реєстру встановлюються Національною
комісією з цінних паперів та фондового
ринку.
2. Вимоги, яким повинна відповідати
особа, яка має намір провадити діяльність з
надання інформаційних послуг на фондовому
ринку, для включення її до Реєстру
уповноважених осіб встановлюються цим
Законом та нормативно-правовими актами
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
Особи, які провадять діяльність з
надання інформаційних послуг на фондовому
ринку,
зобов’язані
дотримуватись
зазначених вимог протягом усього періоду
провадження такої діяльності.
3. Юридична особа має право провадити
діяльність з надання інформаційних послуг
на фондовому ринку виключно після
отримання Свідоцтва про включення до
Реєстру.
Провадження діяльності з надання
інформаційних послуг на фондовому ринку
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Відсутня.

без отримання Свідоцтва про включення до
Реєстру забороняється.
Стаття 275. Порядок авторизації
1. Особа, яка має намір провадити
діяльність з надання інформаційних послуг
на фондовому ринку, для включення її до
Реєстру уповноважених осіб та отримання
Свідоцтва про включення до Реєстру подає
Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку, у встановленому нею
порядку:
1) заяву про включення до Реєстру
уповноважених осіб;
2) копію статуту особи, яка має намір
провадити
діяльність
з
надання
інформаційних послуг на фондовому ринку,
крім випадку наявності доступу до
відомостей такого документу в достатньому
обсязі в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань;
3) відомості про структуру власності
особи, яка має намір провадити діяльність з
надання інформаційних послуг на фондовому
ринку, та учасників (акціонерів) з істотною
участю в ній відповідно до вимог
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку;
4) копії визначених Національною
комісією з цінних паперів та фондового
ринку
документів,
необхідних
для
ідентифікації акціонерів (учасників) та всіх
осіб,
через
яких
здійснюватиметься
опосередковане володіння та/або контроль
істотної участі у особі, яка має намір
провадити
діяльність
з
надання
інформаційних послуг на фондовому ринку;
5) інформацію про фінансовий стан
особи, яка має намір провадити діяльність з
надання інформаційних послуг на фондовому
ринку, та учасників (акціонерів) з істотною
участю в ній за формою, встановленою
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку;
6) інформацію
про
наявність

Виключити
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фінансових ресурсів для провадження
діяльності з надання інформаційних послуг
на фондовому ринку;
7) інформацію
про
наявність
організаційної структури та спеціалістів,
необхідних для провадження діяльності з
надання інформаційних послуг на фондовому
ринку (їх кваліфікацію), а також обладнання,
комп'ютерної
техніки,
програмного
забезпечення, приміщень, що відповідають
установленим Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку вимогам,
за визначеною нею формою;
8) інформацію про персональний склад
наглядової ради (у разі її створення) та
виконавчого органу особи, яка має намір
провадити
діяльність
з
надання
інформаційних послуг на фондовому ринку,
за формою, встановленою Національною
комісією з цінних паперів та фондового
ринку;
9) інформацію про ділову репутацію
учасників (акціонерів) з істотною участю,
членів виконавчого органу та/або наглядової
ради
і
всіх
осіб,
через
яких
здійснюватиметься
опосередковане
володіння та/або контроль істотної участі у
особі, яка має намір провадити діяльність з
надання інформаційних послуг на фондовому
ринку,
за
формою,
встановленою
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку;
10) інформацію про юридичних осіб, у
яких учасник (акціонер) з істотною участю фізична
особа
є
керівником
та/або
контролером, за формою, встановленою
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку;
11) інформацію про асоційованих осіб
учасників (акціонерів) з істотною участю фізичних осіб за формою, встановленою
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку;
12) інформацію про ділову репутацію та
кваліфікацію особи (осіб), яка здійснює
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повноваження одноосібного виконавчого
органу (або осіб, які призначені головою та
членами колегіального виконавчого органу),
головного бухгалтера та керівника служби
внутрішнього аудиту (контролю), відповідно
до вимог та за формою, встановленою
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку;
13) копії внутрішніх положень особи, яка
має намір провадити діяльність з надання
інформаційних послуг на фондовому ринку,
що
визначають
порядок
надання
інформаційних послуг на фондовому ринку,
порядок здійснення внутрішнього аудиту
(контролю) та систему управління ризикам;
14) внутрішні правила та інформацію
про
створення
та
забезпечення
функціонування
механізму
виявлення,
запобігання
та
усунення
конфліктів
інтересів;
15) внутрішні правила та інформацію
про відповідні засоби гарантування безпеки
інформації, її передачі, мінімізації ризиків
спотворення, неправомірного втручання
та/або витоку інформації;
16) інформацію про засоби забезпечення
збереження інформації та безперервності
провадження діяльності.
2. У разі змін в інформації та/або
документах, що подавались відповідно до
частини першої цієї статті, особа, яка
провадить
діяльність
з
надання
інформаційних послуг на фондовому ринку,
зобов’язана повідомити про це Національну
комісію з цінних паперів та фондового ринку
у порядку та строки встановлені нею.
3. Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку приймає рішення про
включення або відмову у включенні
юридичної особи до Реєстру уповноважених
осіб протягом шести місяців з дати
отримання всіх документів, передбачених
частиною першою цієї статті.
4. У разі прийняття рішення про
включення юридичної особи до Реєстру
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Відсутня.

уповноважених осіб Національна комісія з
цінних паперів видає Свідоцтво про
включення до Реєстру.
У разі прийняття рішення про відмову у
включенні до Реєстру уповноважених осіб
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку повідомляє таку юридичну
особу про причини прийняття такого
рішення.
Стаття 276. Анулювання Свідоцтва про
включення до Реєстру
1. Підставами для анулювання Свідоцтва
про включення до Реєстру є:
1) заява особи, яка провадить діяльність
з надання інформаційних послуг на
фондовому ринку;
2) встановлення факту не провадження
діяльність з надання інформаційних послуг
на фондовому ринку протягом 12 місяців
поспіль;
3)
встановлення
факту
подання
недостовірної, неправдивої та/або оманливої
інформації особою, яка провадить діяльність
з надання інформаційних послуг на
фондовому ринку, для включення її до
Реєстру уповноважених осіб;
4) встановлення факту невідповідності
особи, яка провадить діяльність з надання
інформаційних послуг на фондовому ринку,
вимогам законодавства, яким вона повинна
відповідати для включення її до Реєстру
уповноважених осіб;
5)
встановлення
факту
грубого
порушення особою, яка провадить діяльність
з надання інформаційних послуг на
фондовому ринку, або повторного протягом
одного
календарного
року
вимог
законодавства на фондовому ринку.
Стаття 277. Діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку
1. Особи, які провадять діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від
імені учасників фондового ринку, повинні
мати погодженні Національною комісією з
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цінних паперів та фондового ринку
внутрішні правила та відповідні засоби, які
забезпечують оприлюднення регульованої
інформації в режимі максимально технічно
наближеному до реального часу, на
комерційній основі з урахуванням вимог
абзацу другого цієї частини.
Така
інформація
повинна
бути
доступною для будь-яких юридичних та
фізичних осіб на безоплатній основі не
пізніше ніж через 15 хвилин після її
оприлюднення.
2. Програмно-технічні комплекси, які
використовуються
при
провадженні
діяльності з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасників фондового
ринку,
повинні
відповідати
вимогам
Національної комісії з цінних паперів та
фондового
ринку
та
забезпечувати
можливість ефективного та безперервного
поширення такої інформації шляхом, який
забезпечує швидкий доступ до цієї інформації
на недискримінаційній основі у формі, що
сприяє її обробці та консолідації.
3. Програмно-технічні комплекси, які
використовуються особами, які провадять
діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасників фондового
ринку,
повинні
забезпечувати
функціонування ефективних механізмів
перевірки поданої учасниками фондового
ринку для оприлюднення інформації на
предмет її повноти, ідентифікації описок та
очевидних технічних помилок, а також
механізмів повернення такої інформації
учасникам
фондового
ринку
для
її
виправлення та повторної подачі.
Стаття 278. Діяльність з розповсюдження
в
режимі
безперервного
оновлення
консолідованої інформації про фінансові
інструменти та/або учасників фондового
ринку
1. Особи, які провадять діяльність з
розповсюдження в режимі безперервного
оновлення консолідованої інформації про
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фінансові інструменти та/або учасників
фондового ринку, повинні мати погодженні
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку внутрішні правила та
відповідні засоби, які забезпечують збирання
всієї оприлюдненої регульованої інформації
та
її
консолідації
в
безперервний
оновлюваний електронний потік інформації
та
забезпечення
оприлюднення
такої
інформації в режимі максимально технічно
наближеному до реального часу, на
комерційній основі з урахуванням вимог
абзацу другого цієї частини.
Така
інформація
повинна
бути
доступною для будь-яких юридичних та
фізичних осіб на безоплатній основі не
пізніше ніж через 15 хвилин після її
оприлюднення.
Вимоги до змісту потоку такої інформації
встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
2. Програмно-технічні комплекси, які
використовуються
при
провадженні
діяльності з розповсюдження в режимі
безперервного оновлення консолідованої
інформації про фінансові інструменти та/або
учасників
фондового
ринку,
повинні
відповідати вимогам Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку та
забезпечувати можливість ефективного та
безперервного
поширення
інформації
шляхом, який забезпечує швидкий доступ до
цієї інформації на недискримінаційній основі
у формі, що сприяє швидкому доступу та
використанню учасниками фондового ринку.
3. Особи, які провадять діяльність з
розповсюдження в режимі безперервного
оновлення консолідованої інформації про
фінансові інструменти та/або учасників
фондового
ринку,
крім
консолідації
регульованої інформації повинні також
забезпечувати консолідацію інформації зі
всіх
фондових
бірж,
яка
повинна
розкриватись такими фондовими біржами
відповідно до вимог законодавства.
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Стаття 279. Діяльність з подання
звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку
1. Особи, які провадять діяльність з
подання звітності та/або адміністративних
даних до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, повинні мати
погодженні Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку внутрішні
правила
та
відповідні
засоби,
які
забезпечують подання відповідної інформації
якомога швидше, але в будь-якому разі не
пізніше завершення робочого дня, протягом
якого виникла така інформація.
Порядок подання інформації особами, які
провадять діяльність з подання звітності
та/або
адміністративних
даних
до
Національної комісії з цінних паперів та
фондового
ринку,
встановлюється
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
2. Програмно-технічні комплекси, які
використовуються особами, які провадять
діяльність з подання звітності та/або
адміністративних даних до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку,
повинні
забезпечувати
функціонування
ефективних механізмів перевірки поданої
учасниками фондового ринку звітності
та/або адміністративних даних на предмет їх
повноти, ідентифікації описок та очевидних
технічних помилок, а також механізмів їх
повернення учасникам фондового ринку для
виправлення та повторної подачі.
3. Програмно-технічні комплекси, які
використовуються особами, які провадять
діяльність
з
подання
звітності
та/або
адміністративних даних до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку, повинні
забезпечувати
виявлення
помилок,
які
спричиненні діяльністю такої особи, а також
забезпечувати їх виправлення та повторне
подання звітності та/або адміністративних
даних до Національної комісії з цінних паперів
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Розділ IV
ЕМІСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У РАЗІ
ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ЇХ
РОЗМІЩЕННЯ
Стаття 29. Реєстрація випуску та проспекту
емісії цінних паперів
1. Емітент подає Національній комісії з
цінних паперів та фондового ринку заяву і
документи, необхідні для реєстрації випуску та
проспекту емісії цінних паперів, не пізніш як
протягом 60 днів після прийняття рішення про
розміщення цінних паперів органом емітента,
уповноваженим приймати відповідне рішення.
2. Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку:
1) після надходження заяви і документів,
необхідних для реєстрації випуску та
проспекту емісії цінних паперів, здійснює
одночасно реєстрацію випуску та проспекту
емісії
цінних
паперів
або відмовляє в реєстрації протягом:
10 робочих днів - у разі наявності
зареєстрованого базового проспекту емісії та
перебування цінних паперів емітента в
біржовому реєстрі фондової біржі;
20 робочих днів - у разі наявності
зареєстрованого базового проспекту емісії та
відсутності цінних паперів емітента в
біржовому реєстрі фондової біржі;
25 робочих днів - у разі відсутності
зареєстрованого базового проспекту емісії;
2) повертає у передбачені пунктом 1 цієї
частини строки документи емітентові без
розгляду в разі їх подання не в повному обсязі
або з порушенням встановлених Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку
вимог до їх оформлення.
3. Реєстрація Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку випуску та
проспекту емісії цінних паперів не може
розглядатися
як
гарантія
їх
вартості.
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку відповідає лише за повноту

та фондового ринку.
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Стаття 30. Реєстрація та відмова в
реєстрації випуску цінних паперів
1. Емітент подає Національній комісії з
цінних паперів та фондового ринку заяву,
рішення про емісію цінних паперів і всі
необхідні документи для реєстрації випуску
цінних паперів, не пізніш як протягом 60 днів
після прийняття рішення про емісію цінних
паперів органом емітента, уповноваженим
приймати відповідне рішення.
2. Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку протягом 25 робочих днів:
1) після надходження заяви, рішення про
емісію цінних паперів і всіх необхідних
документів для реєстрації випуску цінних
паперів, здійснює реєстрацію випуску цінних
паперів або відмовляє в реєстрації;
2) повертає документи емітентові без
розгляду в разі їх подання не в повному обсязі
або з порушенням встановлених Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку
вимог до їх оформлення.
Принцип
мовчазної
згоди
не
застосовується
до
процесу
реєстрації
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку випуску цінних паперів.

Стаття 30. Реєстрація та відмова в
реєстрації випуску цінних паперів
1. Емітент подає Національній комісії з
цінних паперів та фондового ринку заяву,
рішення про емісію цінних паперів і всі
необхідні документи для реєстрації випуску
цінних паперів, не пізніш як протягом 60 днів
після прийняття рішення про емісію цінних
паперів органом емітента, уповноваженим
приймати відповідне рішення.
2. Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку протягом 15 робочих днів:
1) після надходження заяви, рішення про
емісію цінних паперів і всіх необхідних
документів для реєстрації випуску цінних
паперів, здійснює реєстрацію випуску цінних
паперів або відмовляє в реєстрації;
2) повертає документи емітентові без
розгляду в разі їх подання не в повному обсязі
або з порушенням встановлених Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку
вимог до їх оформлення.
Принцип
мовчазної
згоди
не
застосовується
до
процесу
реєстрації
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку випуску цінних паперів.

3. Реєстрація Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку випуску
цінних паперів не може розглядатися як
гарантія їх вартості. Національна комісія з
цінних паперів та фондового ринку відповідає
лише за повноту інформації, що міститься у
рішенні про емісію цінних паперів, та за її
відповідність вимогам законодавства.

3. Реєстрація Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку випуску
цінних паперів не може розглядатися як
гарантія їх вартості. Національна комісія з
цінних паперів та фондового ринку відповідає
лише за повноту інформації, що міститься у
рішенні про емісію цінних паперів, та за її
відповідність вимогам законодавства.

Замінити 25 на 15, це цілком
реальний строк для
прийняття НКЦПФР рішення
про реєстрацію випуску
акцій, при цьому процес
розміщення пришвидшиться
на 2 тижні.
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інформації, що міститься у зареєстрованих
нею документах, та за її відповідність вимогам
законодавства.
Відповідальність
за
достовірність
відомостей,
наведених
у
документах, що подаються для реєстрації
випуску та проспекту емісії цінних паперів,
несуть особи, які підписали ці документи.
4. Перелік документів, необхідних для
реєстрації випуску та проспекту емісії цінних
паперів, а також порядок їх реєстрації
встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
Додаткові вимоги до реєстрації випуску
та проспекту емісії цінних паперів банків
установлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку за
погодженням з Національним банком
України.
5. Підставою для відмови у реєстрації
випуску та проспекту емісії цінних паперів є
невідповідність поданих документів вимогам
законодавства, недостовірність інформації у
поданих
документах
та/або
порушення
встановленого
законодавством
порядку
прийняття рішення про розміщення цінних
паперів.
У
разі
виявлення
недостовірної
інформації у зареєстрованому базовому
проспекті емісії цінних паперів Національна
комісія з цінних паперів та фондового ринку
надсилає емітенту розпорядження про
необхідність усунення такої невідповідності,
реєстрації та публікації відповідних змін до
зазначеного проспекту.
Відсутня.

Відповідальність
за
достовірність
відомостей, наведених у документах, що
подаються для реєстрації випуску цінних
паперів, несе емітент.
4. Перелік документів, необхідних для
реєстрації випуску цінних паперів, а також
порядок
їх
реєстрації
встановлюються
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
5. Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку, у встановленому нею
порядку, відмовляє в реєстрації випуску
цінних паперів у строк, встановлений
частиною другою цієї статті, у разі:
1) невідповідності поданих документів
вимогам законодавства;
2) недостовірності, наявних розбіжностей
між різними положеннями у поданих
документах, та/або неповноти інформації у
поданих документах;
3)
порушення
встановленого
законодавством порядку прийняття рішення
про емісію цінних паперів;
4) визнання емісії цінних паперів
недобросовісною;
5) якщо емітент зареєстрований на
тимчасово окупованій території України або
території проведення антитерористичної
операції.

Відповідальність
за
достовірність
відомостей, наведених у документах, що
подаються для реєстрації випуску цінних
паперів, несе емітент.
4. Перелік документів, необхідних для
реєстрації випуску цінних паперів, а також
порядок
їх
реєстрації
встановлюються
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
5. Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку, у встановленому нею
порядку, відмовляє в реєстрації випуску
цінних паперів у строк, встановлений
частиною другою цієї статті, у разі:
1) невідповідності поданих документів
вимогам законодавства;
2) недостовірності, наявних розбіжностей
між різними положеннями у поданих
документах, та/або неповноти інформації у
поданих документах;
3)
порушення
встановленого
законодавством порядку прийняття рішення
про емісію цінних паперів;
4) визнання емісії цінних паперів
недобросовісною;
5) якщо емітент зареєстрований на
тимчасово окупованій території України або
території проведення антитерористичної
операції.

Стаття 381. Розкриття інформації, що
міститься в проспекті цінних паперів
1.
Після
затвердження
проспекту
Національною комісією з цінних паперів та
фондового
ринку,
він
має
бути
оприлюднений особою, що здійснює публічну
пропозицію, протягом 2 робочих днів, та не
пізніше останнього робочого дня, що передує
даті початку продажу таких цінних паперів,
визначеної
відповідною
публічною
пропозицією.

Стаття 381. Розкриття інформації, що
міститься в проспекті цінних паперів
1.
Після
затвердження
проспекту
Національною комісією з цінних паперів та
фондового
ринку,
він
має
бути
оприлюднений особою, що здійснює публічну
пропозицію, протягом 2 робочих днів, та не
пізніше останнього робочого дня, що передує
даті початку продажу таких цінних паперів,
визначеної
відповідною
публічною
пропозицією.
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У випадку якщо емітент не здійснював
публічну пропозицію таких цінних паперів
та/або не здійснювалась публічна пропозиція
таких цінних паперів оферентом та/або такі
цінні папери не допущені до торгів на
фондовій
біржі,
проспект
має
бути
оприлюднений не пізніше ніж за 5 робочих
днів до дати початку продажу таких цінних
паперів, визначеної відповідною публічною
пропозицією.
2.
Оприлюднення
проспекту
здійснюється шляхом:
1) публікації в офіційному друкованому
органі;
2) розміщення в роздрукованому вигляді
безкоштовно для потенційного інвестора у
публічно доступних приміщеннях особи, що
здійснює публічну пропозицію, за його
місцезнаходженням;
3) в електронній формі на офіційному
веб-сайті особи, що здійснює публічну
пропозицію, а у випадку допуску цінних
паперів до торгів на фондовій біржі – також
на офіційному веб-сайті відповідної фондової
біржі;
4)
в
електронній
формі
в
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів
або через особу, яка провадить діяльність із
оприлюднення регульованої інформації від
імені учасників фондового ринку.
3. Особа, що здійснює публічну
пропозицію,
самостійно
обирає
чи
здійснювати оприлюднення проспекту в
паперовій формі, шляхом передбаченим
пунктами 1 та 2 частини другої цієї статті. У
разі,
якщо
обрано
паперову
форму
оприлюднення
проспекту,
здійснення
оприлюднення проспекту в електронній
формі шляхом, передбаченим пунктами 3 та
4 частини другої цієї статті, є обов’язковим.
У разі, якщо проспект було оприлюднено
виключно в електронній формі, паперова
форма проспекту має бути надана особою, що

У випадку якщо емітент не здійснював
публічну пропозицію таких цінних паперів
та/або не здійснювалась публічна пропозиція
таких цінних паперів оферентом та/або такі
цінні папери не допущені до торгів на
фондовій
біржі,
проспект
має
бути
оприлюднений не пізніше ніж за 5 робочих
днів до дати початку продажу таких цінних
паперів, визначеної відповідною публічною
пропозицією.
2.
Оприлюднення
проспекту
здійснюється шляхом:
1) публікації в офіційному друкованому
органі;
2) розміщення в роздрукованому вигляді
безкоштовно для потенційного інвестора у
публічно доступних приміщеннях особи, що
здійснює публічну пропозицію, за його
місцезнаходженням;
3) в електронній формі на офіційному
веб-сайті особи, що здійснює публічну
пропозицію, а у випадку допуску цінних
паперів до торгів на фондовій біржі – також
на офіційному веб-сайті відповідної фондової
біржі;
4)
в
електронній
формі
в
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів.

3. Особа, що здійснює публічну
пропозицію,
самостійно
обирає
чи
здійснювати оприлюднення проспекту в
паперовій формі, шляхом передбаченим
пунктами 1 та 2 частини другої цієї статті. У
разі,
якщо
обрано
паперову
форму
оприлюднення
проспекту,
здійснення
оприлюднення проспекту в електронній
формі шляхом, передбаченим пунктами 3 та
4 частини другої цієї статті, є обов’язковим.
У разі, якщо проспект було оприлюднено
виключно в електронній формі, паперова
форма проспекту має бути надана особою, що

Видалити слова «або через
особу, яка провадить
діяльність із оприлюднення
регульованої інформації від
імені учасників фондового
ринку»
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Відсутня.

здійснює публічну пропозицію, безкоштовно
потенційному інвестору на його вимогу.
У разі, якщо проспект складається з
кількох документів або містить посилання
на інші документи, документи, з яких
складається
проспект,
можуть
оприлюднюватись окремо, за умови, що ці
документи
надаються
безкоштовно
потенційному інвестору на його вимогу.
Кожен документ повинен містити вказівку,
де можна отримати інші документи складові частини проспекту.
Оприлюднений
текст
та
формат
проспекту та/або додатки до проспекту,
завжди
повинні
бути
тотожними
з
оригінальною
версією,
затвердженою
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
Особа,
що
здійснює
публічну
пропозицію, зобов’язана також оприлюднити
відповідно до вимог частини другої цієї
статті повідомлення про те, яким чином було
оприлюднено проспект і де з ним можна
ознайомитися
потенційним
інвесторам.
Вимоги до змісту такого повідомлення
встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
4. Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку на своєму офіційному
веб-сайті розміщує проспекти, затверджені
нею протягом останніх 12 місяців.
Стаття 384. Проспект цінних паперів при
публічній
пропозиції
цінних
паперів
оферентом
1. Публічна пропозиція цінних паперів
оферентом,
здійснюється
в
порядку,
встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку,
виключно
за
умови
оприлюднення
проспекту, затвердженого Національною
комісією з цінних паперів та фондового
ринку, якщо інше не встановлено цим
Законом
та/або
нормативно-правовими
актами Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку. Здійснення публічної

здійснює публічну пропозицію, безкоштовно
потенційному інвестору на його вимогу.
У разі, якщо проспект складається з
кількох документів або містить посилання
на інші документи, документи, з яких
складається
проспект,
можуть
оприлюднюватись окремо, за умови, що ці
документи
надаються
безкоштовно
потенційному інвестору на його вимогу.
Кожен документ повинен містити вказівку,
де можна отримати інші документи складові частини проспекту.
Оприлюднений
текст
та
формат
проспекту та/або додатки до проспекту,
завжди
повинні
бути
тотожними
з
оригінальною
версією,
затвердженою
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
Особа,
що
здійснює
публічну
пропозицію, зобов’язана також оприлюднити
відповідно до вимог частини другої цієї
статті повідомлення про те, яким чином було
оприлюднено проспект і де з ним можна
ознайомитися
потенційним
інвесторам.
Вимоги до змісту такого повідомлення
встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
4. Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку на своєму офіційному
веб-сайті розміщує проспекти, затверджені
нею протягом останніх 12 місяців.
Стаття 384. Проспект цінних паперів при
публічній
пропозиції
цінних
паперів
оферентом
1. Публічна пропозиція цінних паперів
оферентом,
здійснюється
в
порядку,
встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку,
виключно
за
умови
оприлюднення
проспекту, затвердженого Національною
комісією з цінних паперів та фондового
ринку, якщо інше не встановлено цим
Законом
та/або
нормативно-правовими
актами Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку. Здійснення публічної
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пропозиції цінних паперів є можливим лише
за умови дійсності проспекту.
2. У разі відсутності оформленого
емітентом або іншим оферентом, або особою,
яка подавала заявку про допуск до торгів на
фондовій біржі, проспекту або його
недійсності, оферент може самостійно
оформити проспект відповідно до статті 35
цього Закону.
При публічній пропозиції цінних паперів
оферентом проспект, оформлений ним,
повинен бути погоджений емітентом.
Перелік документів, необхідних для
затвердження проспекту, а також порядок
затвердження Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку
проспекту,
підготовленого
оферентом,
встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
3. У випадку, передбаченому частиною
другою цієї статті, проспект підписується
оферентом
(особою,
що
здійснює
управлінські функції в оференті, якщо
оферент є юридичною особою).
За
включення
до
проспекту
недостовірних та/або оманливих відомостей
оферент несе відповідальність, визначену
законом.
4. Проспект при публічній пропозиції
цінних паперів оферентом, затверджується
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку в строки, встановлені
частиною другою статті 36 та з урахуванням
положень частини третьої-четвертої статті
36 цього Закону.
5.
Після
затвердження
проспекту
Національною комісією з цінних паперів та
фондового
ринку,
він
має
бути
оприлюднений оферентом протягом двох
робочих днів та не пізніше останнього
робочого дня, що передує даті здійснення
публічної пропозиції цінних паперів.
У випадку якщо емітент не здійснював
публічну пропозицію таких цінних паперів
та/або не здійснювалась публічна пропозиція

пропозиції цінних паперів є можливим лише
за умови дійсності проспекту.
2. У разі відсутності оформленого
емітентом або іншим оферентом, або особою,
яка подавала заявку про допуск до торгів на
фондовій біржі, проспекту або його
недійсності, оферент може самостійно
оформити проспект відповідно до статті 35
цього Закону.
При публічній пропозиції цінних паперів
оферентом проспект, оформлений ним,
повинен бути погоджений емітентом.
Перелік документів, необхідних для
затвердження проспекту, а також порядок
затвердження Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку
проспекту,
підготовленого
оферентом,
встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
3. У випадку, передбаченому частиною
другою цієї статті, проспект підписується
оферентом
(особою,
що
здійснює
управлінські функції в оференті, якщо
оферент є юридичною особою).
За
включення
до
проспекту
недостовірних та/або оманливих відомостей
оферент несе відповідальність, визначену
законом.
4. Проспект при публічній пропозиції
цінних паперів оферентом, затверджується
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку в строки, встановлені
частиною другою статті 36 та з урахуванням
положень частини третьої-четвертої статті
36 цього Закону.
5.
Після
затвердження
проспекту
Національною комісією з цінних паперів та
фондового
ринку,
він
має
бути
оприлюднений оферентом протягом двох
робочих днів та не пізніше останнього
робочого дня, що передує даті здійснення
публічної пропозиції цінних паперів.
У випадку якщо емітент не здійснював
публічну пропозицію таких цінних паперів
та/або не здійснювалась публічна пропозиція
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таких цінних паперів іншим оферентом
та/або такі цінні папери не допущені до
торгів на фондовій біржі, проспект має бути
оприлюднений не пізніше ніж за 5 робочих
днів до дати здійснення публічної пропозиції
цінних паперів.
Оприлюднення проспекту оферентом
здійснюється шляхом:
1) публікації в офіційному друкованому
органі;
2) розміщення в роздрукованому вигляді
безкоштовно для потенційного інвестора у
публічно доступних приміщеннях оферента,
за місцезнаходженням такого оферента;
3) в електронній формі на офіційному
веб-сайті оферента;
4)
в
електронній
формі
в
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів
або через особу, яка провадить діяльність із
оприлюднення регульованої інформації від
імені учасників фондового ринку.
6. Оферент самостійно обирає чи
здійснювати оприлюднення проспекту в
паперовій формі шляхом передбаченим
пунктами 1 та 2 частини п’ятої цієї статті.
У разі, якщо обрано паперову форму
оприлюднення
проспекту,
здійснення
оприлюднення оферентом проспекту в
електронній формі шляхом передбаченим
пунктами 3 та 4 частини п’ятої цієї статті, є
обов’язковим.
У разі, якщо проспект було оприлюднено
виключно в електронній формі, паперова
форма проспекту має бути надана оферентом
безкоштовно потенційному інвестору на його
вимогу.
Оприлюднені текст та формат проспекту
та/або додатки до проспекту, завжди повинні
бути тотожними з оригінальною версією,
затвердженою Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
Оферент
зобов’язаний
також
оприлюднити, відповідно до порядку,

таких цінних паперів іншим оферентом
та/або такі цінні папери не допущені до
торгів на фондовій біржі, проспект має бути
оприлюднений не пізніше ніж за 5 робочих
днів до дати здійснення публічної пропозиції
цінних паперів.
Оприлюднення проспекту оферентом
здійснюється шляхом:
1) публікації в офіційному друкованому
органі;
2) розміщення в роздрукованому вигляді
безкоштовно для потенційного інвестора у
публічно доступних приміщеннях оферента,
за місцезнаходженням такого оферента;
3) в електронній формі на офіційному
веб-сайті оферента;
4)
в
електронній
формі
в
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів.
6. Оферент самостійно обирає чи
здійснювати оприлюднення проспекту в
паперовій формі шляхом передбаченим
пунктами 1 та 2 частини п’ятої цієї статті.
У разі, якщо обрано паперову форму
оприлюднення
проспекту,
здійснення
оприлюднення оферентом проспекту в
електронній формі шляхом передбаченим
пунктами 3 та 4 частини п’ятої цієї статті, є
обов’язковим.
У разі, якщо проспект було оприлюднено
виключно в електронній формі, паперова
форма проспекту має бути надана оферентом
безкоштовно потенційному інвестору на його
вимогу.
Оприлюднені текст та формат проспекту
та/або додатки до проспекту, завжди повинні
бути тотожними з оригінальною версією,
затвердженою Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
Оферент
зобов’язаний
також
оприлюднити, відповідно до порядку,
встановленого частиною п’ятою цієї статті,
повідомлення про те, яким чином було
оприлюднено проспект і де з ним можна

Видалити слова «або через
особу, яка провадить
діяльність із оприлюднення
регульованої інформації від
імені учасників фондового
ринку»
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Відсутня.

встановленого частиною п’ятою цієї статті,
повідомлення про те, яким чином було
оприлюднено проспект і де з ним можна
ознайомитися
потенційним
інвесторам.
Вимоги до змісту такого повідомлення
встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
7. Зміни або доповнення до проспекту
оформлюються оферентом, в порядку
встановленому статтею 37цього Закону.
Стаття 385. Проспект цінних паперів при
допуску цінних паперів до торгів на
фондовій біржі
1. Допуск цінних паперів до торгів на
фондовій біржі здійснюється в порядку,
встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку,
виключно
за
умови
оприлюднення
проспекту, затвердженого Національною
комісією з цінних паперів та фондового
ринку, якщо інше не встановлено цим
Законом
та/або
нормативно-правовими
актами Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку. Допуск цінних паперів
до торгів на фондовій біржі є можливим
лише за умови дійсності проспекту.
2. У разі відсутності оформленого
емітентом або оферентом проспекту або його
недійсності, особа, яка подає заявку про
допуск цінних паперів до торгів на фондовій
біржі, може самостійно оформити проспект
відповідно до статті 35 цього Закону. Перелік
документів, необхідних для затвердження
проспекту, а також порядок затвердження
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку проспекту, підготовленого
особою, яка подає заявку про допуск цінних
паперів до торгів на
фондовій біржі,
встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
3. У випадку, передбаченому частиною
другою цієї статті, проспект підписується
особою, яка подає заявку про допуск цінних
паперів до торгів на фондовій біржі (особою,
що здійснює управлінські функції в особі,

ознайомитися
потенційним
інвесторам.
Вимоги до змісту такого повідомлення
встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
7. Зміни або доповнення до проспекту
оформлюються оферентом, в порядку
встановленому статтею 37цього Закону.

Стаття 385. Проспект цінних паперів при
допуску цінних паперів до торгів на
фондовій біржі
1. Допуск цінних паперів до торгів на
фондовій біржі здійснюється в порядку,
встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку,
виключно
за
умови
оприлюднення
проспекту, затвердженого Національною
комісією з цінних паперів та фондового
ринку, якщо інше не встановлено цим
Законом
та/або
нормативно-правовими
актами Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку. Допуск цінних паперів
до торгів на фондовій біржі є можливим
лише за умови дійсності проспекту.
2. У разі відсутності оформленого
емітентом або оферентом проспекту або його
недійсності, особа, яка подає заявку про
допуск цінних паперів до торгів на фондовій
біржі, може самостійно оформити проспект
відповідно до статті 35 цього Закону. Перелік
документів, необхідних для затвердження
проспекту, а також порядок затвердження
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку проспекту, підготовленого
особою, яка подає заявку про допуск цінних
паперів до торгів на
фондовій біржі,
встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
3. У випадку, передбаченому частиною
другою цієї статті, проспект підписується
особою, яка подає заявку про допуск цінних
паперів до торгів на фондовій біржі (особою,
що здійснює управлінські функції в особі,
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яка подає заявку про допуск цінних паперів
до торгів на фондовій біржі, якщо такою
особою є юридична особа).
За
включення
до
проспекту
недостовірних та/або оманливих відомостей
особа, яка подає заявку про допуск цінних
паперів до торгів на фондовій біржі, несе
відповідальність, визначену законом.
4. Проспект при допуску цінних паперів
до торгів на фондовій біржі затверджується
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку в строки, встановлені
частиною другою статті 36 та з урахуванням
положень частини третьої-четвертої статті
36 цього Закону.
5.
Після
затвердження
проспекту
Національною комісією з цінних паперів та
фондового
ринку,
він
має
бути
оприлюднений особою, яка подає заявку про
допуск цінних паперів до торгів на фондовій
біржі, протягом двох робочих днів та не
пізніше останнього робочого дня, що передує
даті початку торгів такими цінними
паперами на фондовій біржі.
У випадку якщо емітент та/або оферент
не здійснював публічну пропозицію таких
цінних
паперів
проспект
має
бути
оприлюднений не пізніше ніж за 5 робочих
днів до дати початку торгів такими цінними
паперами на фондовій біржі.
Оприлюднення проспекту особою, яка
подає заявку про допуск цінних паперів до
торгів на фондовій біржі, здійснюється
шляхом:
1) публікації в офіційному друкованому
органі;
2) розміщення в роздрукованому вигляді
безкоштовно для потенційного інвестора у
публічно доступних приміщеннях фондової
біржі, на яку подано заявку про допуск
цінних паперів до торгів на фондовій біржі,
за місцезнаходженням такої фондової біржі;
3) в електронній формі на офіційному
веб-сайті фондової біржі, на якій подано
заявку про допуск цінних паперів до торгів

яка подає заявку про допуск цінних паперів
до торгів на фондовій біржі, якщо такою
особою є юридична особа).
За
включення
до
проспекту
недостовірних та/або оманливих відомостей
особа, яка подає заявку про допуск цінних
паперів до торгів на фондовій біржі, несе
відповідальність, визначену законом.
4. Проспект при допуску цінних паперів
до торгів на фондовій біржі затверджується
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку в строки, встановлені
частиною другою статті 36 та з урахуванням
положень частини третьої-четвертої статті
36 цього Закону.
5.
Після
затвердження
проспекту
Національною комісією з цінних паперів та
фондового
ринку,
він
має
бути
оприлюднений особою, яка подає заявку про
допуск цінних паперів до торгів на фондовій
біржі, протягом двох робочих днів та не
пізніше останнього робочого дня, що передує
даті початку торгів такими цінними
паперами на фондовій біржі.
У випадку якщо емітент та/або оферент
не здійснював публічну пропозицію таких
цінних
паперів
проспект
має
бути
оприлюднений не пізніше ніж за 5 робочих
днів до дати початку торгів такими цінними
паперами на фондовій біржі.
Оприлюднення проспекту особою, яка
подає заявку про допуск цінних паперів до
торгів на фондовій біржі, здійснюється
шляхом:
1) публікації в офіційному друкованому
органі;
2) розміщення в роздрукованому вигляді
безкоштовно для потенційного інвестора у
публічно доступних приміщеннях фондової
біржі, на яку подано заявку про допуск
цінних паперів до торгів на фондовій біржі,
за місцезнаходженням такої фондової біржі;
3) в електронній формі на офіційному
веб-сайті фондової біржі, на якій подано
заявку про допуск цінних паперів до торгів
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на фондовій біржі;
4)
в
електронній
формі
в
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів
або через особу, яка провадить діяльність із
оприлюднення регульованої інформації від
імені учасників фондового ринку.
6. Особа, яка подає заявку про допуск
цінних паперів до торгів на фондовій біржі,
самостійно
обирає
чи
здійснювати
оприлюднення проспекту в паперовій формі
шляхом, передбаченим пунктами 1 та 2
частини п’ятої цієї статті.
У разі, якщо обрано паперову форму
оприлюднення
проспекту,
здійснення
оприлюднення проспекту в електронній
формі шляхом, передбаченим пунктами 3 та
4 частини п’ятої цієї статті, є обов’язковим.
У разі, якщо проспект було оприлюднено
виключно в електронній формі, паперова
форма проспекту має бути надана особою,
яка подає заявку про допуск цінних паперів
до торгів на фондовій біржі, безкоштовно
потенційному інвестору на його вимогу.
Оприлюднені текст та формат проспекту
та/або додатки до проспекту, завжди повинні
бути тотожними з оригінальною версією,
затвердженою Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
Особа, яка подає заявку про допуск
цінних паперів до торгів на фондовій біржі,
зобов’язана також оприлюднити, відповідно
до порядку, встановленого частиною п’ятою
цієї статті, повідомлення про те, яким чином
було оприлюднено проспект і де з ним можна
ознайомитися
потенційним
інвесторам.
Вимоги до змісту такого повідомлення
встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
7. Зміни або доповнення до проспекту
оформлюються особою, яка подає заявку про
допуск цінних паперів до торгів на фондовій
біржі, в порядку встановленому статтею 37
цього Закону.

на фондовій біржі;
4)
в
електронній
формі
в
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів.
6. Особа, яка подає заявку про допуск
цінних паперів до торгів на фондовій біржі,
самостійно
обирає
чи
здійснювати
оприлюднення проспекту в паперовій формі
шляхом, передбаченим пунктами 1 та 2
частини п’ятої цієї статті.
У разі, якщо обрано паперову форму
оприлюднення
проспекту,
здійснення
оприлюднення проспекту в електронній
формі шляхом, передбаченим пунктами 3 та
4 частини п’ятої цієї статті, є обов’язковим.
У разі, якщо проспект було оприлюднено
виключно в електронній формі, паперова
форма проспекту має бути надана особою,
яка подає заявку про допуск цінних паперів
до торгів на фондовій біржі, безкоштовно
потенційному інвестору на його вимогу.
Оприлюднені текст та формат проспекту
та/або додатки до проспекту, завжди повинні
бути тотожними з оригінальною версією,
затвердженою Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
Особа, яка подає заявку про допуск
цінних паперів до торгів на фондовій біржі,
зобов’язана також оприлюднити, відповідно
до порядку, встановленого частиною п’ятою
цієї статті, повідомлення про те, яким чином
було оприлюднено проспект і де з ним можна
ознайомитися
потенційним
інвесторам.
Вимоги до змісту такого повідомлення
встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
7. Зміни або доповнення до проспекту
оформлюються особою, яка подає заявку про
допуск цінних паперів до торгів на фондовій
біржі, в порядку встановленому статтею 37
цього Закону.

Видалити слова «або через
особу, яка провадить
діяльність із оприлюднення
регульованої інформації від
імені учасників фондового
ринку»
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Стаття 38. Емісія цінних паперів
інститутів спільного інвестування у разі
публічного та приватного їх розміщення
1. Особливості емісії, обігу та викупу
цінних
паперів
інститутів
спільного
інвестування у разі публічного та приватного
їх розміщення визначаються законодавством.

Розділ V
РОЗКРИТТЯ
ІНФОРМАЦІЇ
НА
ФОНДОВОМУ РИНКУ
Стаття 39. Вимоги до розкриття інформації
1. Розкриття інформації на фондовому
ринку здійснюється емітентами цінних
паперів шляхом:
розміщення її в загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів;
опублікування її в одному з офіційних
друкованих видань Верховної Ради України,
Кабінету
Міністрів
України
або
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку;
подання її до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.

Емітенти цінних паперів зобов'язані
розкривати інформацію відповідно до вимог, в
обсязі та строки, встановлені цим Законом та
нормативно-правовими актами Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 386. Емісія окремих видів цінних
паперів
1. Емісія, обіг та викуп цінних паперів
інститутів спільного інвестування визначаються
Законом України «Про інститути спільного
інвестування».
2.
Вимоги
цього
Розділу
не
застосовуються
до
емісії
державних
облігацій, казначейських зобов’язань та
державних деривативів.
Розділ V
РОЗКРИТТЯ
ІНФОРМАЦІЇ
НА
ФОНДОВОМУ РИНКУ
Стаття
39.
Розкриття
регульованої
інформації
1. Регульована інформація розкривається
у встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку порядку
шляхом її розміщення в загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів або через особу,
яка провадить діяльність із оприлюднення
регульованої інформації від імені учасників
фондового
ринку,
крім
випадку,
встановленому частиною четвертою цієї
статті.
2.
Якщо
інше
не
передбачено
законодавством регульована інформація
також розкривається шляхом:
розміщення її на власному веб-сайті
учасника фондового ринку;
подання її до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
Учасники фондового ринку зобов'язані
розкривати
регульовану
інформацію
відповідно до вимог, в обсязі та строки,
встановлені цим Законом та нормативноправовими актами Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку.
Учасники
фондового
ринку
(крім
інвесторів в цінні папери) зобов’язані мати
власний веб-сайт. Учасник фондового ринку
не може обмежувати або встановлювати
плату за доступ до інформації, що підлягає

Стаття 386. Емісія окремих видів цінних
паперів
1. Емісія, обіг та викуп цінних паперів
інститутів спільного інвестування визначаються
Законом України «Про інститути спільного
інвестування».
2.
Вимоги
цього
Розділу
не
застосовуються
до
емісії
державних
облігацій, казначейських зобов’язань та
державних деривативів.
Розділ V
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ
РИНКУ
Стаття
39.
Розкриття
регульованої
інформації
1. Регульована інформація розкривається
у встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку порядку
шляхом
її
оприлюднення
в
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів
та розміщення її на власному веб-сайті
учасника фондового ринку.

Учасники фондового ринку зобов'язані
розкривати
регульовану
інформацію
відповідно до вимог, в обсязі та строки,
встановлені цим Законом та нормативноправовими актами Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку.
Учасники
фондового
ринку
(крім
інвесторів в цінні папери) зобов’язані мати
власний веб-сайт. Учасник фондового ринку
не може обмежувати або встановлювати
плату за доступ до інформації, що підлягає
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Додаткові вимоги до розкриття інформації
емітентами цінних паперів, які пройшли
процедуру лістингу на фондовій біржі,
встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
2. Інформація про власників пакетів (10
відсотків
і
більше)
акцій
приватних
акціонерних товариств (незалежно від типу
та/або класу) подається емітентові цінних
паперів Центральним депозитарієм цінних
паперів у строки, порядку та за формою, що
встановлені Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.
Інформація про власників акцій публічних
акціонерних товариств, пакет яких становить 5
відсотків і більше акцій, подається емітентові
цінних паперів Центральним депозитарієм
цінних паперів у строки, порядку та за
формою, що встановлені Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Така інформація обов’язково має містити
розмір пакета такого власника із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних
такому власнику акцій та відомості про
власника із зазначенням імені (найменування)
власника, коду згідно з Єдиним державним
реєстром юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (для
юридичної особи – резидента) або коду/номера
з торговельного, банківського чи судового
реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи –
нерезидента).
Інформація про власників пакетів (10
відсотків
і
більше)
акцій
приватних
акціонерних товариств та власників акцій
публічних акціонерних товариств, пакет яких
становить 5 відсотків і більше акцій, є
відкритою і оприлюднюється в установленому
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку порядку шляхом розміщення

обов’язковому розкриттю на власному вебсайті.
Додаткові
вимоги
до
розкриття
регульованої інформації емітентами, цінні
папери яких допущені до торгів на фондовій
біржі, встановлюються Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку.
3. Інформація про власників голосуючих
акцій публічних акціонерних товариств, пакет
яких становить 5 відсотків і більше акцій,
подається
емітентові
цінних
паперів
власником таких акцій у строки, порядку та за
формою, що встановлені Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку.

обов’язковому розкриттю на власному вебсайті.
Додаткові
вимоги
до
розкриття
регульованої інформації емітентами, цінні
папери яких допущені до торгів на фондовій
біржі, встановлюються Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку.
2. Інформація про власників акцій
публічних акціонерних товариств, пакет яких
становить 5 відсотків і більше акцій, подається
емітентові цінних паперів власником таких
акцій у строки, порядку та за формою, що
встановлені Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.

Інформація про власників голосуючих
акцій приватних акціонерних товариств, пакет
яких становить 10 відсотків і більше акцій,
подається
емітентові
цінних
паперів
Центральним депозитарієм цінних паперів, у
строки, порядку та за формою, що встановлені
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
Така інформація обов’язково має містити
розмір пакета такого власника із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних
такому власнику акцій та відомості про
власника із зазначенням імені (найменування)
власника, коду згідно з Єдиним державним
реєстром юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (для
юридичної особи – резидента) або коду/номера
з торговельного, банківського чи судового
реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи –
нерезидента).
Інформація про власників пакетів (10
відсотків і більше) голосуючих акцій
приватних акціонерних товариств та власників
акцій публічних акціонерних товариств, пакет
яких становить 5 відсотків і більше акцій
оприлюднюється емітентом в установленому
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку порядку.

Інформація про власників акцій приватних
акціонерних товариств, пакет яких становить 10
відсотків і більше акцій, подається емітентові
цінних паперів Центральним депозитарієм
цінних паперів, у строки, порядку та за
формою, що встановлені Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Така інформація обов’язково має містити
розмір пакета такого власника із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних
такому власнику акцій та відомості про
власника із зазначенням імені (найменування)
власника, коду згідно з Єдиним державним
реєстром юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (для
юридичної особи – резидента) або коду/номера
з торговельного, банківського чи судового
реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи –
нерезидента).
Інформація про власників пакетів (10
відсотків
і
більше)
акцій
приватних
акціонерних товариств та власників акцій
публічних акціонерних товариств, пакет яких
становить 5 відсотків і більше акцій
оприлюднюється емітентом в установленому
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку порядку.

Виключити слово
«голосуючих»

Виключити слово
«голосуючих»

Виключити слово
«голосуючих»
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у загальнодоступній інформаційній базі
даних
про
ринок
цінних
паперів
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.

4. Регульована інформація розкривається
приватними акціонерними товариствами (у
разі якщо щодо цінних паперів такого
товариства не здійснювалась публічна
пропозиція) виключно шляхом її розміщення
на власному веб-сайті та шляхом подання до
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.

Виключити п.4

3.
Оприлюднення
інформації
у
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів
здійснюється відповідно до вимог, в обсязі та
строки, встановлені законом та нормативноправовими актами Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, шляхом
подання інформації у вигляді електронних
документів Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку з подальшим
розміщенням Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку
інформації
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів.
Інформація,
оприлюднена
у
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів, є
публічною інформацією.
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку забезпечує відкритий
цілодобовий
доступ
до
інформації,
оприлюдненої
в
загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів, на офіційному
веб-сайті Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку шляхом
можливості
перегляду
інформації,
її
копіювання та роздруковування.

Доповнити пунктом 3
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Інформація
в
загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів зберігається
безстроково.
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Стаття 40. Регулярна інформація про
емітента
1. Регулярна інформація про емітента річна та квартальна звітна інформація про
результати фінансово-господарської діяльності
емітента, яка розкривається на фондовому
ринку, в тому числі шляхом подання до
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
2. Звітним періодом для складання річної
інформації про емітента є календарний рік.
Перший звітний період емітента може
бути
меншим, ніж 12
місяців, та
обчислюється:
для акціонерних товариств - з дня
державної реєстрації товариства до 31 грудня
звітного року включно;
для емітентів цінних паперів (крім акцій)
- з дня реєстрації випуску цінних паперів до
31 грудня звітного року включно.
3. Річна інформація про емітента повинна
містити такі відомості:
найменування
та
місцезнаходження
емітента, розмір його статутного капіталу;
орган управління емітента, його посадові
особи та засновники;
господарська та фінансова діяльність
емітента;
цінні папери емітента (вид, форма випуску,
тип, кількість), спосіб розміщення та лістинг
цінних паперів;
річна фінансова звітність;

аудиторський висновок;
попереднє надання згоди на вчинення

Стаття 40. Регулярна інформація про
емітента
1. Регулярна інформація про емітента річна та проміжна звітна інформація про
результати фінансово-господарської діяльності
емітента, яка розкривається на фондовому
ринку, в тому числі шляхом подання до
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
2. Звітним періодом для складання річної
інформації про емітента є календарний рік.
Перший звітний період емітента може
бути
меншим, ніж 12
місяців, та
обчислюється з дня його державної
реєстрації до 31 грудня звітного року
включно.

Стаття 40. Регулярна інформація про
емітента
1. Регулярна інформація про емітента річна та проміжна звітна інформація про
результати фінансово-господарської діяльності
емітента, яка розкривається на фондовому
ринку.

3. Річна інформація про емітента повинна
містити такі відомості:
1) найменування та місцезнаходження
емітента, розмір його статутного капіталу;
2) орган управління емітента, його посадові
особи та засновники;
3) інформацію про господарську та
фінансову діяльність емітента;
4) інформацію про цінні папери емітента
(вид, форма випуску, тип, кількість), наявність
публічної пропозиції та/або допуску до торгів
на фондовій біржі;
5) річну фінансову звітність, підтверджену
аудитором (аудиторською фірмою). При
цьому,
якщо,
відповідно
до
вимог
законодавства,
емітент
зобов’язаний
підготувати
консолідовану
фінансову
звітність, то річна фінансова звітність
повинна містити консолідовану фінансову
звітність,
підтверджену
аудитором
(аудиторською фірмою), та окремо власну
фінансову звітність, підтверджену аудитором
(аудиторською фірмою);
6) аудиторський висновок;
7) інформацію про вчинення значних

3. Річна інформація про емітента повинна
містити такі відомості:
1) найменування та місцезнаходження
емітента, розмір його статутного капіталу;
2) органи управління та контролю
емітента, його посадові особи;
3) інформацію про господарську та
фінансову діяльність емітента;
4) інформацію про цінні папери емітента
(вид, форма випуску, тип, кількість), наявність
публічної пропозиції та/або допуску до торгів
на фондовій біржі;
5) річну фінансову звітність, підтверджену
аудитором (аудиторською фірмою). При
цьому,
якщо,
відповідно
до
вимог
законодавства,
емітент
зобов’язаний
підготувати
консолідовану
фінансову
звітність, то річна фінансова звітність
повинна містити консолідовану фінансову
звітність,
підтверджену
аудитором
(аудиторською фірмою), та окремо власну
фінансову звітність, підтверджену аудитором
(аудиторською фірмою);
6) аудиторський висновок;

2. Звітним періодом для складання річної
інформації про емітента є календарний рік.
Перший звітний період емітента може
бути
меншим, ніж 12
місяців, та
обчислюється з дня його державної
реєстрації до 31 грудня звітного року
включно.

Виключити «, в тому числі
шляхом подання до
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку»

Доповнити «та контролю»
Виключити «та засновники»
- т.я. не інформативно

Виключити п.7, 9, 10) та
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значних правочинів, надання згоди на
вчинення значних правочинів або надання
згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість (для
емітентів
–
публічних
акціонерних
товариств);
перелік власників пакетів (10 відсотків і
більше) акцій приватних акціонерних
товариств із зазначенням відсотка, кількості,
типу та/або класу належних їм акцій;
перелік власників пакетів (5 відсотків і
більше) акцій публічних акціонерних
товариств із зазначенням відсотка, кількості,
типу та/або класу належних їм акцій.

правочинів або правочинів, щодо вчинення
яких є заінтересованість;

8) перелік власників пакетів 5 і більше
відсотків акцій із зазначенням відсотка,
кількості, типу та/або класу належних їм
акцій та інформацію про зміну акціонерів,
яким належать голосуючі акції, розмір
пакету яких стає більшим, меншим або
рівним пороговому значенню пакету акцій;
9) інформацію про зміну осіб, яким
належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою,
меншою або рівною пороговому значенню
пакету акцій;
10) інформацію про зміну осіб, які є
власниками
фінансових
інструментів,
пов’язаних
з
голосуючими
акціями
акціонерного товариства, сумарна кількість
прав за якими стає більшою, меншою або
рівною пороговому значенню пакету акцій;
11) звіт керівництва;
12) твердження щодо річної інформації, а
саме - офіційна позиція осіб, що здійснюють
управлінські функції, про те, що наскільки
це їм відомо, річна фінансова звітність,
підготовлена відповідно до стандартів
бухгалтерського обліку, які вимагаються
Законом України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність», містить достовірне
та об’єктивне подання інформації про стан
активів, пасивів, фінансовий стан та
прибутки та збитки емітента і юридичних
осіб, які перебувають під його контролем, в
рамках консолідованої фінансової звітності,
а також про те, що звіт керівництва включає
достовірне та об’єктивне подання інформації
щодо розвитку і здійснення господарської
діяльності і стану емітента і юридичних осіб,
які перебувають під його контролем, в
рамках консолідованої звітності, разом з

частину п.8) – ця інформація
розкривається в особливій
інформації, немає потреби її
дублювати в регулярній
7) перелік власників пакетів 5 і більше
відсотків акцій із зазначенням відсотка,
кількості, типу та/або класу належних їм
акцій;

8) звіт керівництва;
9) твердження щодо річної інформації, а
саме - офіційна позиція осіб, що здійснюють
управлінські функції, про те, що наскільки
це їм відомо, річна фінансова звітність,
підготовлена відповідно до стандартів
бухгалтерського обліку, які вимагаються
Законом України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність», містить достовірне
та об’єктивне подання інформації про стан
активів, пасивів, фінансовий стан та
прибутки та збитки емітента і юридичних
осіб, які перебувають під його контролем, в
рамках консолідованої фінансової звітності,
а також про те, що звіт керівництва включає
достовірне та об’єктивне подання інформації
щодо розвитку і здійснення господарської
діяльності і стану емітента і юридичних осіб,
які перебувають під його контролем, в
рамках консолідованої звітності, разом з
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Емітент має право додатково розкривати
іншу інформацію.

4. Річна інформація про емітента є
відкритою і в обсязі, встановленому

описом
основних
ризиків
та
невизначеностей, з якими вони стикаються у
своїй господарській діяльності;
13) відомості щодо заснування емітентом
інших юридичних осіб (участі в інших
юридичних особах);
14) інформацію про структуру капіталу, в
тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов’язків акціонерів
(учасників);
15) інформацію про будь-які обмеження
щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента
або інших власників цінних паперів згоди на
відчуження таких цінних паперів;
16) інформацію про наявність у власності
працівників емітента цінних паперів такого
емітента;
17) інформацію про корпоративні
договори,
укладені
акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна у
емітента;
18) інформацію про будь-які договори,
умовою чинності яких є незмінність осіб, які
здійснюють контроль над емітентом;
19) інформацію про будь-які винагороди
або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента у разі їх
звільнення;
20) інформацію про загальну кількість
голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а
також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими в результаті обмеження
таких прав передано іншій особі;
21) інформацію про виплату дивідендів
та інших доходів за цінними паперами у
звітному періоді.
Емітент має право додатково розкривати
інші відомості у складі річної інформації.
Річна
інформація
повинна
бути
затверджена вищим органом емітента до її
розкриття відповідно до вимог цього Закону.
4. Річна інформація про емітента є
регульованою інформацією та підлягає

описом
основних
ризиків
та
невизначеностей, з якими вони стикаються у
своїй господарській діяльності;
10) відомості щодо заснування емітентом
інших юридичних осіб (участі в інших
юридичних особах);
11) інформацію про структуру капіталу, в
тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов’язків акціонерів
(учасників);
12) інформацію про будь-які обмеження
щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента
або інших власників цінних паперів згоди на
відчуження таких цінних паперів;
13) інформацію про наявність у власності
працівників емітента цінних паперів такого
емітента;
14) інформацію про корпоративні
договори,
укладені
акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна у
емітента;
15) інформацію про будь-які договори,
умовою чинності яких є незмінність осіб, які
здійснюють контроль над емітентом;
16) інформацію про будь-які винагороди
або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента у разі їх
звільнення;
17) інформацію про загальну кількість
голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а
також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими в результаті обмеження
таких прав передано іншій особі;
18) інформацію про виплату дивідендів
та інших доходів за цінними паперами у
звітному періоді.
Емітент має право додатково розкривати
інші відомості у складі річної інформації.
Річна
інформація
повинна
бути
затверджена вищим органом емітента до її
розкриття відповідно до вимог цього Закону.
4. Річна інформація про емітента є
регульованою інформацією та підлягає

А якщо збори не відбулись ?
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Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, підлягає оприлюдненню
емітентом не пізніше 30 квітня року,
наступного за звітним, шляхом:
розміщення
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів;
опублікування в одному з офіційних
друкованих видань Верховної Ради України,
Кабінету
Міністрів
України
або
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку;
розміщення на власному веб-сайті.
5. Звітним періодом для складання
квартальної інформації про емітента є
квартали поточного року.
Квартальна інформація про емітента
повинна містити такі відомості:
найменування
та
місцезнаходження
емітента, розмір його статутного капіталу;
орган управління емітента, його посадові
особи та засновники;
господарська та фінансова діяльність
емітента;
цінні папери емітента (вид, форма випуску,
тип, кількість);
квартальна фінансова звітність;
участь емітента у створенні інших
підприємств, установ та організацій;
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів, надання згоди на
вчинення значних правочинів або надання
згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість (для
емітентів - акціонерних товариств).

розкриттю емітентом не пізніше 30 квітня року,
наступного за звітним.
Річна інформація повинна залишатися в
публічному доступі на власному веб-сайті
емітента протягом щонайменше 10 років.

розкриттю емітентом не пізніше 30 квітня року,
наступного за звітним.
Річна інформація повинна залишатися в
публічному доступі на власному веб-сайті
емітента протягом щонайменше 10 років.

5. Звітним періодом для складання
проміжної інформації про емітента є квартал.
Проміжна
інформація
про
емітента
складається станом на кінець останнього дня
кварталу.
Проміжна інформація
про емітента
повинна містити такі відомості:
1) найменування та місцезнаходження
емітента, розмір його статутного капіталу;
2) орган управління емітента, його посадові
особи та засновники;
3) інформацію про господарську та
фінансову діяльність емітента;
4) інформацію про цінні папери емітента
(вид, форма випуску, тип, кількість);
5) проміжну фінансову звітність разом з
оглядом
цієї
звітності,
підготовленим
аудитором (аудиторською фірмою);
6) проміжний звіт керівництва;
7)
твердження
щодо
проміжної
інформації, а саме - офіційна позиція, осіб,
що здійснюють управлінські функції, про те,
що наскільки це їм відомо, проміжна
фінансова звітність, підготовлена відповідно
до стандартів бухгалтерського обліку, які
вимагаються
Законом
України
«Про
бухгалтерський
облік
та
фінансову
звітність», містить достовірне та об’єктивне
подання інформації про стан активів,
пасивів, фінансовий стан та прибутки та
збитки емітента і юридичних осіб, які

5. Звітним періодом для складання
проміжної інформації про емітента є квартал.
Проміжна
інформація
про
емітента
складається станом на кінець останнього дня
кварталу.
Проміжна інформація
про емітента
повинна містити такі відомості:
1) найменування та місцезнаходження
емітента, розмір його статутного капіталу;
2) органи управління та контролю
емітента, його посадові особи;
3) інформацію про господарську та
фінансову діяльність емітента;
4) інформацію про цінні папери емітента
(вид, форма випуску, тип, кількість);
5) проміжну фінансову звітність разом з
оглядом
цієї
звітності,
підготовленим
аудитором (аудиторською фірмою);
6) проміжний звіт керівництва;
7)
твердження
щодо
проміжної
інформації, а саме - офіційна позиція, осіб,
що здійснюють управлінські функції, про те,
що наскільки це їм відомо, проміжна
фінансова звітність, підготовлена відповідно
до стандартів бухгалтерського обліку, які
вимагаються
Законом
України
«Про
бухгалтерський
облік
та
фінансову
звітність», містить достовірне та об’єктивне
подання інформації про стан активів,
пасивів, фінансовий стан та прибутки та
збитки емітента і юридичних осіб, які

Доповнити «та контролю»
Виключити «та засновники»
- т.я. це не інформативно
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Емітент має право додатково розкривати
іншу інформацію.

перебувають під його контролем, в рамках
консолідованої фінансової звітності, і що
проміжний звіт керівництва включає
достовірне та об’єктивне подання інформації,
яке вимагається частиною 4 статті 401 цього
Закону;
8) відомості щодо заснування емітентом
інших юридичних осіб (участі в інших
юридичних особах);
9) інформацію про вчинення значних
правочинів або правочинів, щодо вчинення
яких є заінтересованість;
10) інформацію про загальну кількість
голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а
також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими в результаті обмеження
таких прав передано іншій особі.
Емітент має право додатково розкривати
інші відомості у складі проміжної інформації.
У разі, коли емітент, відповідно до
законодавства,
зобов’язаний
складати
фінансову
звітність
відповідно
до
міжнародних стандартів фінансової звітності,
то проміжна фінансова звітність емітента
складається відповідно до таких стандартів.
У разі, коли емітент, відповідно до
законодавства,
зобов’язаний
складати
окрему
власну
фінансову
звітність
відповідно до національних стандартів
фінансової звітності та не зобов’язаний
готувати консолідовану фінансову звітність,
то скорочений перелік фінансових звітів
повинен містити принаймні стислий баланс,
короткий звіт про прибутки та збитки та
примітки до цих звітів. Готуючи стислий
баланс та короткий звіт про прибутки та
збитки, емітент повинен додержуватись тих
самих принципів як при підготовці річної
фінансової звітності.
Якщо проміжна фінансова звітність була
будь-яким способом перевірена аудитором
(аудиторською фірмою), то відповідні
документи аудитора (аудиторської фірми)
повинні бути включені у повному обсязі до

перебувають під його контролем, в рамках
консолідованої фінансової звітності, і що
проміжний звіт керівництва включає
достовірне та об’єктивне подання інформації,
яке вимагається частиною 4 статті 401 цього
Закону;
8) відомості щодо заснування емітентом
інших юридичних осіб (участі в інших
юридичних особах);

9) інформацію про загальну кількість
акцій та кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими обмежено, а також кількість
акцій, права голосу за якими в результаті
обмеження таких прав передано іншій особі.

Виключити п.9) – ця
інформація розкривається в
особливій інформації, немає
потреби її дублювати в
регулярній
Виключити «голосуючих»

Емітент має право додатково розкривати
інші відомості у складі проміжної інформації.
У разі, коли емітент, відповідно до
законодавства,
зобов’язаний
складати
фінансову
звітність
відповідно
до
міжнародних стандартів фінансової звітності,
то проміжна фінансова звітність емітента
складається відповідно до таких стандартів.
У разі, коли емітент, відповідно до
законодавства,
зобов’язаний
складати
окрему
власну
фінансову
звітність
відповідно до національних стандартів
фінансової звітності та не зобов’язаний
готувати консолідовану фінансову звітність,
то скорочений перелік фінансових звітів
повинен містити принаймні стислий баланс,
короткий звіт про прибутки та збитки та
примітки до цих звітів. Готуючи стислий
баланс та короткий звіт про прибутки та
збитки, емітент повинен додержуватись тих
самих принципів як при підготовці річної
фінансової звітності.
Якщо проміжна фінансова звітність була
будь-яким способом перевірена аудитором
(аудиторською фірмою), то відповідні
документи аудитора (аудиторської фірми)
повинні бути включені у повному обсязі до
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6. Строки, порядок і форми розкриття
регулярної інформації про емітента (річної та
квартальної) і додаткових відомостей, що
містяться у такій інформації, встановлюються
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
Публічні акціонерні
товариства
додатково
розкривають
інформацію про свою діяльність на основі
міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку
в
порядку,
встановленому
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку встановлює додаткові вимоги
до розкриття регулярної інформації про
емітента та вживає заходів щодо її розкриття.

такої звітності. Якщо проміжна фінансова
звітність не була перевірена аудитором
(аудиторською фірмою), емітент повинен про
це окремо зазначити у своїй проміжній
фінансовій інформації.
Особливості
проміжної
фінансової
звітності
емітентів,
які
ведуть
бухгалтерський
облік
та
складають
фінансову звітність за національними
стандартами,
встановлюються
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку за погодженням з
Міністерством фінансів України.
6. Строки, порядок і форми розкриття
регулярної інформації про емітента (річної та
проміжної) і додаткових відомостей, що
містяться у такій інформації, встановлюються
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.

такої звітності. Якщо проміжна фінансова
звітність не була перевірена аудитором
(аудиторською фірмою), емітент повинен про
це окремо зазначити у своїй проміжній
фінансовій інформації.
Особливості
проміжної
фінансової
звітності
емітентів,
які
ведуть
бухгалтерський
облік
та
складають
фінансову звітність за національними
стандартами,
встановлюються
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку за погодженням з
Міністерством фінансів України.
6. Строки, порядок і форми розкриття
регулярної інформації про емітента (річної та
проміжної) і додаткових відомостей, що
містяться у такій інформації, встановлюються
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.

Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку встановлює додаткові вимоги
до розкриття регулярної інформації про
емітента та вживає заходів щодо її розкриття.
7. Емітенти, які здійснили публічну
пропозицію та/або цінні папери яких
допущені до торгів на фондовій біржі,
зобов’язані не пізніше 31 січня кожного року
оприлюднювати на власному веб-сайті
календарний
план
розміщення
у
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів
або через особу, яка провадить діяльність із
оприлюднення регульованої інформації від
імені учасників фондового ринку, та на
власному веб-сайті інформації, документів та
повідомлень,
оприлюднення
яких
вимагається відповідно до законодавства,
крім
особливої
інформації
(далі
–

Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку встановлює додаткові вимоги
до розкриття регулярної інформації про
емітента та вживає заходів щодо її розкриття.

Виключити п.7. Ця норма
мала б працювати у випадку
наявності можливості
змінити фінансовий рік.
Наразі в Україні фінансовий
рік зафіксований для всіх
суб’єктів господарювання.
Отже ця норма не має сенсу
та лише створює додаткове
навантаження для емітентів.
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Календарний план).
Порядок
і
форму
розкриття
Календарного плану, а також додаткові
вимоги щодо його змісту, встановлюються
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
8. Публічне акціонерне товариство, щодо
акцій якого здійснено публічну пропозицію
та/або акції якого допущені до торгів на
фондовій біржі, а також банк зобов’язані
розкривати інформацію відповідно до вимог
цієї статті.
Публічне акціонерне товариство, щодо
акцій
якого
не
здійснено
публічну
пропозицію,
зобов’язане
розкривати
інформацію відповідно до вимог цієї статті за
винятком вимог частини п’ятої цієї статті.
Емітент, щодо інших цінних паперів,
крім акцій, якого здійснено публічну
пропозицію та/або цінні папери якого
допущені до торгів на фондовій біржі,
зобов’язаний
розкривати
інформацію
відповідно до вимог цієї статті за винятком
вимог пунктів 7 - 10 та 20 частини третьої та
пунктів 9 - 10 частини п’ятої цієї статті.
Приватне акціонерне товариство (щодо
інших цінних паперів, крім акцій, якого
здійснено публічну пропозицію) зобов’язане
розкривати інформацію відповідно до вимог
цієї статті за винятком вимог пунктів 6, 7, 9,
20 частини третьої та частини п’ятої цієї
статті.
При
цьому
для
товариства,
зазначеного у цьому абзаці:
1) пороговим значенням пакету акцій є
10 відсотків його голосуючих акцій;
2) розміром пакету акцій, передбаченого
у пункті 8 частини третьої цієї статті, є 10
відсотків його акцій;
3) аудиторський висновок розкривається
у разі проходження аудиту.
Пункт 5 частини третьої цієї статті не
застосовується до приватного акціонерного
товариства (крім того, яке здійснило
публічну пропозицію інших цінних паперів,
крім акцій) в частині підтвердження

7. Публічне акціонерне товариство, щодо
акцій якого здійснено публічну пропозицію
та/або акції якого допущені до торгів на
фондовій біржі, а також банк зобов’язані
розкривати інформацію відповідно до вимог
цієї статті.
Публічне акціонерне товариство, щодо
акцій
якого
не
здійснено
публічну
пропозицію,
зобов’язане
розкривати
інформацію відповідно до вимог цієї статті за
винятком вимог частини п’ятої цієї статті.
Емітент, щодо інших цінних паперів,
крім акцій, якого здійснено публічну
пропозицію та/або цінні папери якого
допущені до торгів на фондовій біржі,
зобов’язаний
розкривати
інформацію
відповідно до вимог цієї статті за винятком
вимог пункту 8 та 17 частини третьої та
пункту 9 частини п’ятої цієї статті.
Приватне акціонерне товариство (щодо
інших цінних паперів, крім акцій, якого
здійснено публічну пропозицію) зобов’язане
розкривати інформацію відповідно до вимог
цієї статті за винятком вимог пунктів 6, 7, 20
частини третьої та частини п’ятої цієї статті.
При цьому для товариства, зазначеного у
цьому абзаці:
1) пороговим значенням пакету акцій є
10 відсотків його акцій;
2) розміром пакету акцій, передбаченого
у пункті 7 частини третьої цієї статті, є 10
відсотків його акцій;
3) аудиторський висновок розкривається
у разі проходження аудиту.
Пункт 5 частини третьої цієї статті не
застосовується до приватного акціонерного
товариства (крім того, яке здійснило
публічну пропозицію інших цінних паперів,
крім акцій) в частині підтвердження

У зв’язку з видаленням
пунктів
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7. Особливості подання та оприлюднення
регулярної інформації інститутами спільного
інвестування встановлюються законодавством.

Стаття 41. Особлива інформація про
емітента
1. Особлива інформація про емітента інформація, до якої належать відомості про:
прийняття рішення про розміщення цінних
паперів на суму, що перевищує 25 відсотків
статутного капіталу;
прийняття рішення про викуп власних
акцій, крім акцій корпоративних інвестиційних
фондів інтервального та відкритого типу;
наявність, строк дії та сторони акціонерного
договору
у
публічному
акціонерному
товаристві;
факти лістингу/делістингу цінних паперів
на фондовій біржі;
прийняття рішення про попереднє надання

аудитором (аудиторською фірмою) річної
фінансової звітності.
Емітент, який не є акціонерним
товариством, та який не здійснював
публічну пропозицію інших цінних паперів,
крім акцій, та цінні папери якого не
допущені до торгів на
фондовій біржі,
зобов’язаний
розкривати
інформацію
відповідно до вимог цієї статті за винятком
вимог пунктів 6 - 20 частини третьої та
частини п’ятої цієї статті.
Вимоги цієї статті не застосовуються до
емітентів таких видів цінних паперів:
1) державні облігації;
2) казначейські зобов’язання;
3) облігації Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб;
4) облігації місцевих позик;
5) облігації МФО.
Особливості подання та оприлюднення
регулярної інформації інститутами спільного
інвестування встановлюються законодавством.
9. Відповідальність за повноту розкриття
інформації, передбаченої цією статтею, несе
емітент
та/або
особа,
що
здійснює
управлінські функції в ньому.

аудитором (аудиторською фірмою) річної
фінансової звітності.
Емітент, який не є акціонерним
товариством, та який не здійснював
публічну пропозицію інших цінних паперів,
крім акцій, та цінні папери якого не
допущені до торгів на
фондовій біржі,
зобов’язаний
розкривати
інформацію
відповідно до вимог цієї статті за винятком
вимог пунктів 6 - 17 частини третьої та
частини п’ятої цієї статті.
Вимоги цієї статті не застосовуються до
емітентів таких видів цінних паперів:
1) державні облігації;
2) казначейські зобов’язання;
3) облігації Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб;
4) облігації місцевих позик;
5) облігації МФО.
Особливості подання та оприлюднення
регулярної інформації інститутами спільного
інвестування встановлюються законодавством.
9. Відповідальність за повноту розкриття
інформації, передбаченої цією статтею, несе
емітент
та/або
особа,
що
здійснює
управлінські функції в ньому.

Стаття 41. Особлива інформація про
емітента
1. Особлива інформація про емітента інформація, до якої належать відомості про:
1) прийняття рішення про розміщення
цінних паперів на суму, що перевищує 25
відсотків статутного капіталу;
2) прийняття рішення про викуп власних
акцій, крім акцій корпоративних інвестиційних
фондів інтервального та відкритого типу;
3) наявність, строк дії та сторони
акціонерного договору;
4) факти допуску/скасування допуску
цінних паперів до торгів на фондовій біржі;
5) прийняття рішення про вчинення значних
правочинів або прийняття рішення про

Стаття 41. Особлива інформація про
емітента
1. Особлива інформація про емітента є
регульованою інформацією, до якої належать
відомості про:
1) прийняття рішення про розміщення
цінних паперів на суму, що перевищує 25
відсотків статутного капіталу;
2) прийняття рішення про викуп власних
акцій, крім акцій корпоративних інвестиційних
фондів інтервального та відкритого типу;
3) наявність, строк дії та сторони
акціонерного договору;
4) факти допуску/скасування допуску
цінних паперів до торгів на фондовій біржі;
5) прийняття рішення про вчинення значних
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згоди на вчинення значних правочинів,
прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів або прийняття
рішення про надання згоди на вчинення
правочинів,
щодо
вчинення
яких
є
заінтересованість (для емітентів - акціонерних
товариств);
зміну складу посадових осіб емітента;
зміну власників акцій, яким належить 10
і більше відсотків простих акцій приватного
акціонерного товариства;
зміну власників акцій, яким належить 5 і
більше відсотків простих акцій публічного
акціонерного товариства, із зазначенням
розміру пакета акцій таких власників, імені
(найменування) власника, коду згідно з
Єдиним державним реєстром юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань (для юридичної
особи
–
резидента),
коду/номера
з
торговельного, банківського чи судового
реєстру,
реєстраційного
посвідчення
місцевого органу влади іноземної держави
про реєстрацію юридичної особи (для
юридичної особи – нерезидента) власника;
рішення
емітента
про
утворення,
припинення його філій, представництв;
рішення вищого органу емітента про
зменшення статутного капіталу;
порушення провадження у справі про
відшкодування емітенту збитків, завданих
посадовою особою такого емітента;
порушення
справи
про
банкрутство
емітента, винесення ухвали про його санацію;
рішення вищого органу емітента або суду
про припинення або банкрутство емітента.

набуття прямо або опосередковано особою
(особами, що діють спільно) з урахуванням

вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість;

правочинів або прийняття рішення про
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість;

6) зміну складу посадових осіб емітента;
7) зміну акціонерів, яким належать
голосуючі акції, розмір пакету яких стає
більшим, меншим або рівним пороговому
значенню пакету акцій;
8) зміну осіб, яким належить право
голосу за акціями, сумарна кількість прав за
якими стає більшою, меншою або рівною
пороговому значенню пакету акцій;
9) зміну осіб, які є власниками
фінансових інструментів, пов’язаних з
голосуючими
акціями
акціонерного
товариства, сумарна кількість прав за якими
стає
більшою,
меншою
або
рівною
пороговому значенню пакету акцій;

6) зміну складу посадових осіб емітента;
7) зміну акціонерів, яким належать акції,
розмір пакету яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакету
акцій;
8) зміну осіб, яким належить право
голосу за акціями, сумарна кількість прав за
якими стає більшою, меншою або рівною
пороговому значенню пакету акцій;
9) зміну осіб, які є власниками
фінансових інструментів, пов’язаних з
акціями акціонерного товариства, сумарна
кількість прав за якими стає більшою,
меншою або рівною пороговому значенню
пакету акцій;

10) рішення емітента про утворення,
припинення його філій, представництв;
11) рішення вищого органу емітента про
зменшення статутного капіталу;
12) порушення провадження у справі про
відшкодування емітенту збитків, завданих
посадовою особою такого емітента;
13) порушення справи про банкрутство
емітента, винесення ухвали про його санацію;
14) рішення вищого органу емітента або
суду про припинення або банкрутство емітента;
15) повідомлення про викуп акцій, понад
порогові значення пакету акцій;
16) зміни до статуту, пов’язані із зміною
прав акціонерів;
17) кількість голосуючих акцій та
розміру статутного капіталу в результаті
його збільшення або зменшення;
18) набуття прямо або опосередковано
особою (особами, що діють спільно) з

10) рішення емітента про утворення,
припинення його філій, представництв;
11) рішення вищого органу емітента про
зменшення статутного капіталу;
12) порушення провадження у справі про
відшкодування емітенту збитків, завданих
посадовою особою такого емітента;
13) порушення справи про банкрутство
емітента, винесення ухвали про його санацію;
14) рішення вищого органу емітента або
суду про припинення або банкрутство емітента;
15) повідомлення про викуп акцій, понад
порогові значення пакету акцій;
16) зміни до статуту, пов’язані із зміною
прав акціонерів;
17) кількість акцій та розміру статутного
капіталу в результаті його збільшення або
зменшення;
18) набуття прямо або опосередковано
особою (особами, що діють спільно) з
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кількості акцій, що належать їй та її
афілійованим особам, пакета у розмірі 50 і
більше відсотків простих акцій акціонерного
товариства із зазначенням інформації про
найвищу ціну придбання акцій за останні 12
місяців у процесі такого набуття, імені
(найменування) власника (власників), коду
згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань (для юридичної особи
– резидента), коду/номера з торговельного,
банківського
чи
судового
реєстру,
реєстраційного посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи –
нерезидента) власника (власників);
набуття прямо або опосередковано особою
(особами, що діють спільно) з урахуванням
кількості акцій, що належать їй та її
афілійованим особам, пакета у розмірі 75 і
більше відсотків простих акцій публічного
акціонерного товариства із зазначенням
інформації про найвищу ціну придбання акцій
за останні 12 місяців у процесі такого набуття,
імені (найменування) власника (власників),
коду згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань (для юридичної особи
– резидента), коду/номера з торговельного,
банківського
чи
судового
реєстру,
реєстраційного посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи –
нерезидента) власника (власників);
набуття прямо або опосередковано особою
(особами, що діють спільно) з урахуванням
кількості акцій, що належать їй та її
афілійованим
особам,
домінуючого
контрольного пакета акцій із зазначенням
інформації про найвищу ціну придбання акцій
за останні 12 місяців у процесі такого набуття,
імені (найменування) власника (власників),
коду згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань (для юридичної особи

урахуванням кількості акцій, які належать їй та
її афілійованим особам, контрольного пакета
акцій із зазначенням інформації про найвищу
ціну придбання акцій за останні 12 місяців у
процесі такого набуття, імені (найменування)
власника (власників), коду згідно з Єдиним
державним реєстром юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань
(для
юридичної
особи –
резидента),
коду/номера з торговельного, банківського чи
судового реєстру, реєстраційного посвідчення
місцевого органу влади іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи (для юридичної
особи – нерезидента) власника (власників);

урахуванням кількості акцій, які належать їй та
її афілійованим особам, контрольного пакета
акцій із зазначенням інформації про найвищу
ціну придбання акцій за останні 12 місяців у
процесі такого набуття, імені (найменування)
власника (власників), коду згідно з Єдиним
державним реєстром юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань
(для
юридичної
особи –
резидента),
коду/номера з торговельного, банківського чи
судового реєстру, реєстраційного посвідчення
місцевого органу влади іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи (для юридичної
особи – нерезидента) власника (власників);

19) набуття прямо або опосередковано
особою (особами, що діють спільно) з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та
її
афілійованим
особам,
значного
контрольного пакета акцій із зазначенням
інформації про найвищу ціну придбання акцій
за останні 12 місяців у процесі такого набуття,
імені (найменування) власника (власників),
коду згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань (для юридичної
особи –
резидента),
коду/номера
з
торговельного, банківського чи судового
реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи –
нерезидента) власника (власників);

19) набуття прямо або опосередковано
особою (особами, що діють спільно) з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та
її
афілійованим
особам,
значного
контрольного пакета акцій із зазначенням
інформації про найвищу ціну придбання акцій
за останні 12 місяців у процесі такого набуття,
імені (найменування) власника (власників),
коду згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань (для юридичної
особи –
резидента),
коду/номера
з
торговельного, банківського чи судового
реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи –
нерезидента) власника (власників);

20) набуття прямо або опосередковано
особою (особами, що діють спільно) з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та
її
афілійованим
особам,
домінуючого
контрольного пакета акцій із зазначенням
інформації про найвищу ціну придбання акцій
за останні 12 місяців у процесі такого набуття,
імені (найменування) власника (власників),
коду згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань (для юридичної

20) набуття прямо або опосередковано
особою (особами, що діють спільно) з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та
її
афілійованим
особам,
домінуючого
контрольного пакета акцій із зазначенням
інформації про найвищу ціну придбання акцій
за останні 12 місяців у процесі такого набуття,
імені (найменування) власника (власників),
коду згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань (для юридичної
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– резидента), коду/номера з торговельного,
банківського
чи
судового
реєстру,
реєстраційного посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи –
нерезидента) власника (власників).
2. Строки, порядок і форми розкриття
особливої інформації про емітента та
додаткових відомостей, що містяться у такій
інформації, встановлюються Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку.
3. Особлива інформація про емітента є
відкритою і в обсязі, встановленому
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, підлягає оприлюдненню
емітентом шляхом:
розміщення
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів;
опублікування в одному з офіційних
друкованих видань Верховної Ради України,
Кабінету
Міністрів
України
або
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку;
розміщення на власному веб-сайті.
4. Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку встановлює додаткові вимоги
до розкриття особливої інформації про емітента
та вживає заходів щодо її розкриття.

особи –
резидента),
коду/номера
з
торговельного, банківського чи судового
реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи –
нерезидента) власника (власників).
2. Строки, порядок і форми розкриття
особливої інформації про емітента та
додаткових відомостей, що містяться у такій
інформації, встановлюються Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Виключено.

особи –
резидента),
коду/номера
з
торговельного, банківського чи судового
реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи –
нерезидента) власника (власників).
2. Строки, порядок і форми розкриття
особливої інформації про емітента та
додаткових відомостей, що містяться у такій
інформації, встановлюються Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Виключено

3. Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку встановлює додаткові вимоги
до розкриття особливої інформації про емітента
та вживає заходів щодо її розкриття.
4. Публічне акціонерне товариство та
банк зобов’язані розкривати інформацію
відповідно до вимог цієї статті.
Приватне
акціонерне
товариство
зобов’язане
розкривати
інформацію
відповідно до вимог цієї статті за винятком
вимог пунктів 3, 8 – 9, 15 – 17 та 19 частини
першої цієї статті. При цьому для товариств,
зазначених у цьому абзаці, пороговим
значенням пакету акцій є 10 відсотків його
голосуючих акцій.
Емітент, який не є акціонерним
товариством та щодо інших цінних паперів,
крім акцій, якого здійснено публічну
пропозицію, та/або його цінні папери

3. Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку встановлює додаткові вимоги
до розкриття особливої інформації про емітента
та вживає заходів щодо її розкриття.
4. Публічне акціонерне товариство та
банк зобов’язані розкривати інформацію
відповідно до вимог цієї статті.
Приватне
акціонерне
товариство
зобов’язане
розкривати
інформацію
відповідно до вимог цієї статті за винятком
вимог пунктів 3, 8 – 9, 15 – 17 та 19 частини
першої цієї статті. При цьому для товариств,
зазначених у цьому абзаці, пороговим
значенням пакету акцій є 10 відсотків його
акцій.
Емітент, який не є акціонерним
товариством та щодо інших цінних паперів,
крім акцій, якого здійснено публічну
пропозицію, та/або його цінні папери

Виключити «голосуючих»
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Стаття 19. Повідомлення про проведення
загальних зборів
1. …
Повідомлення розсилає особа, яка
скликає загальні збори, або особа, яка веде
облік прав власності на акції корпоративного
фонду, - у разі скликання загальних зборів
учасниками
корпоративного
фонду.
Корпоративний фонд з кількістю учасників
понад 1000 осіб незалежно від способу
розміщення акцій корпоративного фонду не
пізніше ніж за 30 календарних днів до дня
проведення загальних зборів також публікує в
офіційному друкованому виданні Комісії
повідомлення про проведення загальних
зборів.
Стаття 31. Проведення загальних зборів
шляхом опитування
…
4. Рішення про проведення загальних
зборів шляхом опитування не пізніше ніж за 20
робочих днів до встановленої дати закінчення
отримання корпоративним фондом бюлетенів
повинно бути опубліковано в офіційному

допущені до торгів на фондовій біржі, допущені до торгів на фондовій біржі,
зобов’язаний
розкривати
інформацію зобов’язаний
розкривати
інформацію
відповідно до вимог цієї статті за винятком відповідно до вимог цієї статті за винятком
вимог пунктів 2, 3, 5, 7 – 9, 15 – 20 частини вимог пунктів 2, 3, 5, 7 – 9, 15 – 20 частини
першої цієї статті.
першої цієї статті.
Емітент, який не є акціонерним
Емітент, який не є акціонерним
товариством та щодо цінних паперів якого товариством та щодо цінних паперів якого
не здійснено публічну пропозицію та цінні не здійснено публічну пропозицію та цінні
папери якого не допущені до торгів на папери якого не допущені до торгів на
фондовій біржі, не зобов’язаний розкривати фондовій біржі, не зобов’язаний розкривати
інформацію відповідно до вимог цієї статті.
інформацію відповідно до вимог цієї статті.
Вимоги цієї статті не застосовуються до
Вимоги цієї статті не застосовуються до
емітентів таких видів цінних паперів:
емітентів таких видів цінних паперів:
1 ) державні облігації;
1 ) державні облігації;
2) казначейські зобов’язання;
2) казначейські зобов’язання;
3) облігації Фонду гарантування вкладів
3) облігації Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб;
фізичних осіб;
4) облігації місцевих позик;
4) облігації місцевих позик;
5) облігації МФО.
5) облігації МФО.
Закон України «Про інститути спільного інвестування»
Стаття 19. Повідомлення про проведення
відсутнє
загальних зборів
1. …
Повідомлення розсилає особа, яка скликає
загальні збори, або особа, яка веде облік прав
власності на акції корпоративного фонду, - у
разі скликання загальних зборів учасниками
корпоративного фонду. Корпоративний фонд з
кількістю учасників понад 1000 осіб незалежно
від способу розміщення акцій корпоративного
фонду не пізніше ніж за 30 календарних днів до
дня проведення загальних зборів також
оприлюднює повідомлення про проведення
загальних зборів в загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів.
Стаття 31. Проведення загальних зборів
відсутнє
шляхом опитування
…
4. Рішення про проведення загальних
зборів шляхом опитування не пізніше ніж за 20
робочих днів до встановленої дати закінчення
отримання корпоративним фондом бюлетенів
повинно
бути
оприлюднено
в
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друкованому виданні Комісії.

загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів.
Закон України «Про іпотечні облігації»
Стаття 4. Загальні умови емісії та обігу
Стаття 4. Загальні умови емісії та обігу
відсутнє
іпотечних облігацій
іпотечних облігацій
…
…
4. Проспект емісії іпотечних облігацій, що
4. Проспект емісії іпотечних облігацій, що
пропонуються
для
відкритого
продажу,
пропонуються
для
відкритого
продажу,
підлягає опублікуванню у повному обсязі в
оприлюднюється у повному обсязі в
офіційному
друкованому
виданні
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку не менш як за 10 днів до
фондового ринку про ринок цінних паперів
початку відкритого (публічного) розміщення
не менш як за 10 днів до початку відкритого
іпотечних облігацій.
(публічного) розміщення іпотечних облігацій.
Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»
Стаття 17. Умови випуску та обігу
Стаття 17. Умови випуску та обігу
відсутнє
сертифікатів
сертифікатів
…
…
Емітент сертифікатів зобов'язаний після
Емітент сертифікатів зобов'язаний після
реєстрації оприлюднити інформацію про
реєстрації оприлюднити інформацію про
випуск сертифікатів шляхом її розміщення у
випуск сертифікатів у загальнодоступній
друкованих засобах масової інформації.
інформаційній базі даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів.
Стаття 23. Особливості сертифікатів з
фіксованою дохідністю
…
Емітент
зобов'язаний
інформувати
власників
сертифікатів
з
фіксованою
дохідністю
про
дострокове
виконання
зобов'язань за сертифікатами даного випуску та
порядок їх погашення шляхом розсилки
письмового повідомлення та публікації у
друкованих засобах масової інформації у
строк не пізніше 10 днів з дня прийняття
емітентом рішення про дострокове погашення
випуску.

відсутнє

Стаття 23. Особливості сертифікатів з
фіксованою дохідністю
…
Емітент
зобов'язаний
інформувати
власників
сертифікатів
з
фіксованою
дохідністю
про
дострокове
виконання
зобов'язань за сертифікатами даного випуску та
порядок їх погашення шляхом розсилки
письмового повідомлення та оприлюднення
його в загальнодоступній інформаційній базі
даних Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку про ринок цінних
паперів у строк не пізніше 10 днів з дня
прийняття емітентом рішення про дострокове
погашення випуску.

Стаття 27. Особливості виникнення
довірчої власності на іпотечні активи
…

відсутнє

Стаття 27. Особливості виникнення
довірчої власності на іпотечні активи
…
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У разі, якщо емітент після реєстрації
інформації про випуск сертифікатів приймає
рішення про внесення змін до цієї інформації, ці
зміни мають бути надруковані у тому ж
друкованому засобі масової інформації, в
якому була розміщена інформація про
випуск сертифікатів.
Стаття
35.
Заміна
розпорядника
платежами
За рішенням суду або за ініціативою
емітента іпотечні активи можуть бути передані
в управління особі, яка відповідає вимогам
цього Закону та стає управителем, з переходом
до неї всіх зобов'язань щодо власників
сертифікатів.
У такому разі емітент зобов'язаний:
протягом 5 робочих днів з моменту
виникнення підстав для припинення управління
іпотечними
активами
оприлюднити
у
друкованих засобах масової інформації
відомості про виникнення підстав для
призначення або заміни управителя і визначити
термін
для
дострокового
погашення
сертифікатів, який не може бути більшим 30
днів з дня опублікування такого повідомлення;
протягом визначеного терміну прийняти
від власників сертифікатів вимоги щодо
дострокового погашення сертифікатів;
протягом 60 днів з дня опублікування
повідомлення про виникнення підстав для
призначення або заміни управителя у разі
відсутності вимог про дострокове погашення
сертифікатів або при обсязі пред'явлених до
погашення сертифікатів менше 50 відсотків від
загального обсягу випуску передати активи, що
є забезпеченням випуску сертифікатів участі,
новому управителю;
якщо пред'явлено до погашення більше
50 відсотків від загального обсягу випуску,
погасити всі сертифікати випуску та здійснити
таке погашення пред'явлених власниками
сертифікатів протягом 90 днів з дня

У разі, якщо емітент після реєстрації
інформації про випуск сертифікатів приймає
рішення про внесення змін до цієї інформації, ці
зміни
мають
бути
оприлюднені
в
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів.
відсутнє

Стаття
35.
Заміна
розпорядника
платежами
За рішенням суду або за ініціативою
емітента іпотечні активи можуть бути передані
в управління особі, яка відповідає вимогам
цього Закону та стає управителем, з переходом
до неї всіх зобов'язань щодо власників
сертифікатів.
У такому разі емітент зобов'язаний:
протягом 5 робочих днів з моменту
виникнення підстав для припинення управління
іпотечними
активами
оприлюднити
у
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів
відомості про виникнення підстав для
призначення або заміни управителя і визначити
термін
для
дострокового
погашення
сертифікатів, який не може бути більшим 30
днів з дня оприлюднення такого повідомлення;
протягом визначеного терміну прийняти
від власників сертифікатів вимоги щодо
дострокового погашення сертифікатів;
протягом 60 днів з дня оприлюднення
про виникнення підстав для призначення або
заміни управителя у разі відсутності вимог про
дострокове погашення сертифікатів або при
обсязі пред'явлених до погашення сертифікатів
менше 50 відсотків від загального обсягу
випуску передати активи, що є забезпеченням
випуску
сертифікатів
участі,
новому
управителю;
якщо пред'явлено до погашення більше 50
відсотків від загального обсягу випуску,
погасити всі сертифікати випуску та здійснити
таке погашення пред'явлених власниками
сертифікатів протягом 90 днів з дня
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опублікування цього повідомлення.
…

оприлюднення цього повідомлення.
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Стаття 2. Визначення термінів
1. У цьому Законі нижченаведені терміни
вживаються в такому значенні:
…
5) значний пакет акцій - пакет із 10 і більше
відсотків
простих
акцій
акціонерного
товариства;

6) контрольний пакет акцій - пакет із більше
ніж 50 відсотків простих акцій акціонерного
товариства;
…
101) незалежний член наглядової ради
(незалежний директор) (далі - незалежний
директор) - фізична особа, обрана членом
наглядової ради товариства, яка:
1) не є і не була протягом попередніх
п'яти років афілійованою особою акціонерів
та/або товариства або його дочірнього
підприємства та/або посадовою особою цього
товариства
або
його
дочірнього
підприємства;
2) не одержує і не одержувала в минулому
істотну додаткову винагороду від товариства
або його дочірнього підприємства, крім
плати, отриманої як незалежний директор;
3) не має і не мала протягом минулого
року
істотних
ділових
відносин
з
товариством
або
його
дочірнім
підприємством;

Стаття 2. Визначення термінів
1. У цьому Законі нижченаведені терміни
вживаються в такому значенні:
…
5) значний пакет акцій - пакет із 10 і більше
відсотків голосуючих акцій - для приватного
акціонерного товариства або пакет із 5 і
більше відсотків голосуючих акцій - для
публічного акціонерного товариства;
5-1) керівний працівник - особи, які
постійно або тимчасово обіймають посади,
пов'язані з виконанням організаційнорозпорядчих
чи
адміністративногосподарських обов'язків, або спеціально
уповноважені на виконання таких обов'язків
у юридичних особах незалежно від їх
організаційно-правової форми;
6) контрольний пакет акцій - пакет із більше
ніж
50
відсотків
голосуючих
акцій
акціонерного товариства;
…
101) незалежний член наглядової ради
(незалежний директор) (далі – незалежний
директор) – фізична особа, обрана членом
наглядової ради товариства, яка:
1) не є та не входила протягом попередніх
п’яти років до складу органів товариства
та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
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пов'язані з виконанням організаційнорозпорядчих
чи
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уповноважені на виконання таких обов'язків
у юридичних особах незалежно від їх
організаційно-правової форми;
6) контрольний пакет акцій - пакет із більше
ніж 50 відсотків акцій акціонерного товариства;
…
101) незалежний член наглядової ради
(незалежний директор) (далі – незалежний
директор) – фізична особа, обрана членом
наглядової ради товариства, яка:
1) не є та не входила протягом попередніх
п’яти років до складу органів товариства
та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

2) не одержує і не одержувала протягом
попередніх трьох років від цього товариства
та/або афілійованих з ним юридичних осіб,
додаткову винагороду в розмірі, що не
перевищує 5 відсотків сукупного річного
доходу такої особи за кожний з таких років;
3) не володіє (прямо або опосередковано)
більше ніж 5 відсотків статутного капіталу
юридичної особи чи не є посадовою особою
або керівним працівником юридичної особи,
а також не є фізичною особою – підприємцем,
яка протягом минулого року мала істотні
ділові відносини з товариством та/або
афілійованими з ним юридичними особами.

2) не одержує і не одержувала протягом
попередніх трьох років від цього товариства
та/або афілійованих з ним юридичних осіб,
додаткову винагороду в розмірі, що не
перевищує 5 відсотків сукупного річного
доходу такої особи за кожний з таких років;
3) не володіє (прямо або опосередковано)
більше ніж 5 відсотків статутного капіталу
юридичної особи чи не є посадовою особою
або керівним працівником юридичної особи,
а також не є фізичною особою – підприємцем,
яка протягом минулого року мала істотні
ділові відносини з товариством та/або
афілійованими з ним юридичними особами.
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4) не є і не була протягом попередніх трьох
років
працівником
існуючого
або
колишнього
незалежного
аудитора
товариства або дочірнього підприємства
товариства;

5) не є і не була головою або членом
виконавчого органу іншого товариства, яке є
афілійованим до цього товариства;
6) не є близьким членом родини
виконавчого чи управляючого директора або
осіб у ситуаціях, зазначених у цьому пункті;

…
13) офіційний друкований орган офіційне друковане видання Національної

Для цього підпункту діловими відносинами
визнається постачання товариству та/або
афілійованим з ним юридичним особам
товарів або надання послуг (включаючи
фінансові, юридичні, консультаційні) або
споживання поставлених товариством та/або
афілійованими з ним юридичними особами
товарів чи наданих ними послуг;
4) не є і не була протягом попередніх трьох
років
незалежним
аудитором
цього
товариства та/або афілійованих з ним
юридичних осіб. Не є і не була протягом
попередніх
трьох
років
працівником
аудиторської
фірми,
яка
протягом
попередніх трьох років надавала аудиторські
послуги
цьому
товариству
та/або
афілійованим з ним юридичним особам;
5) не є і не була протягом попередніх
трьох років головою або членом виконавчого
органу
іншого
товариства,
яке
є
афілійованим до цього товариства;
6) не є працівником цього товариства
та/або афілійованих з ним юридичних осіб і
не була ним протягом попередніх трьох
років;
7) не є акціонером – власником
контрольного пакету акцій та не є
представником
акціонера
власника
контрольного пакета акцій цього товариства
в будь-яких цивільних відносинах;
8) не була сукупно більш як дванадцять
років членом наглядової ради цього
товариства;
9) не є близькою особою жодної з осіб,
зазначених у підпунктах 1-8 цього пункту;
10) відповідає додатковим критеріям,
встановленим
у
статуті
або
інших
внутрішніх документах товариства.
Вимоги підпунктів 1, 2 та 6 цього пункту
не поширюються на випадки обіймання
посади незалежного директора товариства та
відносини, пов’язані з цим.;
…
Виключити
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представником
акціонера
власника
контрольного пакета акцій цього товариства
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товариства;
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зазначених у підпунктах 1-8 цього пункту;
10) відповідає додатковим критеріям,
встановленим
у
статуті
або
інших
внутрішніх документах товариства.
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комісії з цінних паперів та фондового ринку;
…

2. Термін "контроль" у цьому Законі
вживається у значенні, наведеному в Законі
України "Про захист економічної конкуренції".

Стаття 3. Правовий статус акціонерного
товариства
…
4. Повне найменування акціонерного
товариства українською мовою повинне
містити назву його типу (публічне чи
приватне) і організаційно-правової форми
(акціонерне товариство).
…
Стаття 5. Типи акціонерних товариств
1. Акціонерні товариства за типом
поділяються на публічні акціонерні товариства
та приватні акціонерні товариства.
2. Публічне акціонерне товариство може
здійснювати
публічне
та
приватне
розміщення акцій.
Приватне акціонерне товариство може
здійснювати тільки приватне розміщення
акцій. У разі прийняття загальними зборами
приватного
акціонерного
товариства
рішення
про
здійснення
публічного
розміщення акцій до статуту товариства
вносяться відповідні зміни, у тому числі про
зміну типу товариства - з приватного на
публічне.
Зміна типу товариства з приватного на
публічне або з публічного на приватне не є його
перетворенням.

…
151) порогові значення пакету акції - 5,
10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95 відсотків
голосуючих акцій публічного акціонерного
товариства;
…
2. Термін "контроль" у цьому Законі
вживається у значенні, наведеному в Законі
України "Про захист економічної конкуренції".
Термін «ланцюг володіння» вживається у
цьому Законі у значенні, наведеному в Законі
України
«Про
банки
і
банківську
діяльність».
Термін «близька особа» вживається у
цьому Законі у значенні, наведеному в Законі
України «Про запобігання корупції».
Стаття 3. Правовий статус акціонерного
товариства
…
4. Повне найменування акціонерного
товариства українською мовою повинне
містити його організаційно-правову форму
(акціонерне товариство). У назві товариства
може
зазначатись
тип
акціонерного
товариства.
…
Стаття 5. Типи акціонерних товариств
1. Акціонерні товариства за типом
поділяються на публічні акціонерні товариства
та приватні акціонерні товариства.
2. Публічну пропозицію власних акцій
може здійснювати виключно публічне
акціонерне товариство.
Якщо приватне акціонерне товариство
має намір здійснити публічну пропозицію
власних акцій загальні збори такого
товариства разом з прийняттям рішення про
здійснення публічної пропозиції власних
акцій повинні прийняти рішення про зміну
типу товариства з приватного на публічне.

…
151) порогові значення пакету акції - 5,
10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95 відсотків акцій
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…
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товариства
…
4. Повне найменування акціонерного
товариства українською мовою повинне
містити його організаційно-правову форму
(акціонерне товариство). У найменуванні
товариства
може
зазначатись
тип
акціонерного товариства.
…
Стаття 5. Типи акціонерних товариств
1. Акціонерні товариства за типом
поділяються на публічні акціонерні товариства
та приватні акціонерні товариства.
2. Публічну пропозицію власних акцій
може здійснювати виключно публічне
акціонерне товариство.
Якщо приватне акціонерне товариство
має намір здійснити публічну пропозицію
власних акцій загальні збори такого
товариства разом з прийняттям рішення про
здійснення публічної пропозиції власних
акцій повинні прийняти рішення про зміну
типу товариства з приватного на публічне.

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

Зміна типу товариства з приватного на
публічне або з публічного на приватне не є його
перетворенням.
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Стаття 6. Акціонерне товариство з одним
акціонером
1. Акціонерне товариство може бути
створене однією особою чи може складатися з
однієї особи у разі придбання
одним
акціонером усіх акцій товариства. Відомості
про це підлягають реєстрації і опублікуванню
для
загального
відома
в
порядку,
встановленому Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.

відсутнє

Стаття 6. Акціонерне товариство з одним
акціонером
1. Акціонерне товариство може бути
створене однією особою чи може складатися з
однієї особи у разі придбання
одним
акціонером усіх акцій товариства. Відомості
про це підлягають реєстрації і оприлюдненню
для
загального
відома
в
порядку,
встановленому Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.

Замінити «опублікуванню»
на «оприлюдненню»
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Стаття 27. Переважне право акціонерів при
додатковій емісії акцій
1.
Переважним
правом
акціонерів
визнається:
право акціонера - власника простих акцій
придбавати розміщувані товариством прості
акції пропорційно частці належних йому
простих акцій у загальній кількості простих
акцій;
право акціонера - власника привілейованих
акцій придбавати розміщувані товариством
привілейовані акції цього або іншого класу,
якщо акції такого класу надають їх власникам
перевагу щодо черговості отримання дивідендів
чи виплат у разі ліквідації товариства,
пропорційно частці належних акціонеру
привілейованих акцій певного класу у загальній
кількості привілейованих акцій цього класу.
2. Переважне право надається акціонеру власнику простих акцій у процесі приватного
розміщення
обов'язково,
в
порядку,
встановленому законодавством.
Переважне право надається акціонеру власнику привілейованих акцій у процесі
приватного
розміщення
товариством
привілейованих акцій, якщо це передбачено
статутом акціонерного товариства.

Стаття 27. Переважне право акціонерів при
додатковій емісії акцій
1.
Переважним
правом
акціонерів
визнається:
право акціонера - власника простих акцій
придбавати розміщувані товариством прості
акції пропорційно частці належних йому
простих акцій у загальній кількості простих
акцій;
право акціонера - власника привілейованих
акцій придбавати розміщувані товариством
привілейовані акції цього або іншого класу,
якщо акції такого класу надають їх власникам
перевагу щодо черговості отримання дивідендів
чи виплат у разі ліквідації товариства,
пропорційно частці належних акціонеру
привілейованих акцій певного класу у загальній
кількості привілейованих акцій цього класу.
2. Переважне право обов’язково надається
акціонеру - власнику простих акцій у процесі
емісії товариством простих акцій (крім
випадку прийняття загальними зборами
рішення про невикористання такого права),
в порядку, встановленому законодавством.
Переважне право надається акціонеру власнику привілейованих акцій у процесі емісії
товариством привілейованих акцій (крім
випадку прийняття загальними зборами
рішення про невикористання такого права).
У разі включення до порядку денного
загальних
зборів
питання
про
невикористання
переважного
права
акціонерів на придбання акцій додаткової
емісії у процесі їх емісії наглядова рада (якщо
створення наглядової ради не передбачено
статутом акціонерного товариства
—
виконавчий орган товариства) повинна
представити на таких зборах письмовий звіт,
що
містить
пояснення
причин
невикористання зазначеного права.
Рішення
про
невикористання
переважного права акціонерами публічного
акціонерного товариства на придбання акцій
додаткової емісії у процесі їх розміщення
приймається більш як трьома чвертями

Стаття 27. Переважне право акціонерів при
додатковій емісії акцій
1.
Переважним
правом
акціонерів
визнається:
право акціонера - власника простих акцій
придбавати розміщувані товариством прості
акції пропорційно частці належних йому
простих акцій у загальній кількості простих
акцій;
право акціонера - власника привілейованих
акцій придбавати розміщувані товариством
привілейовані акції цього або іншого класу,
якщо акції такого класу надають їх власникам
перевагу щодо черговості отримання дивідендів
чи виплат у разі ліквідації товариства,
пропорційно частці належних акціонеру
привілейованих акцій певного класу у загальній
кількості привілейованих акцій цього класу.
2. Переважне право обов’язково надається
акціонеру - власнику простих акцій у процесі
емісії товариством простих акцій (крім
випадку прийняття загальними зборами
рішення про невикористання такого права),
в порядку, встановленому законодавством.
Переважне право надається акціонеру власнику привілейованих акцій у процесі емісії
товариством привілейованих акцій (крім
випадку прийняття загальними зборами
рішення про невикористання такого права).
У разі включення до порядку денного
загальних
зборів
питання
про
невикористання
переважного
права
акціонерів на придбання акцій додаткової
емісії у процесі їх емісії наглядова рада (якщо
створення наглядової ради не передбачено
статутом акціонерного товариства
—
виконавчий орган товариства) повинна
представити на таких зборах письмовий звіт,
що
містить
пояснення
причин
невикористання зазначеного права.
Рішення
про
невикористання
переважного права акціонерами публічного
акціонерного товариства на придбання акцій
додаткової емісії у процесі їх розміщення
приймається більш як трьома чвертями
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Не пізніше ніж за 30 днів до початку
розміщення акцій з наданням акціонерам
переважного права товариство письмово
повідомляє кожного акціонера, який має таке
право, про можливість його реалізації та
публікує повідомлення про це в офіційному
друкованому органі.
…

Стаття 33. Компетенція загальних зборів
1. Загальні збори можуть вирішувати будьякі питання 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
викуплених акцій;
4) прийняття рішення про зміну типу
товариства;
5) прийняття рішення про розміщення
акцій;

голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Рішення
про
невикористання
переважного права акціонерами приватного
акціонерного товариства на придбання акцій
додаткової емісії у процесі їх розміщення
приймається більш як 95% голосів
акціонерів від їх загальної кількості.
Не пізніше ніж за 30 днів до початку
розміщення акцій з наданням акціонерам
переважного права товариство письмово
повідомляє кожного акціонера, який має таке
право, про можливість його реалізації та
розміщує повідомлення про це на власному
веб-сайті товариства та у загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів або через особу,
яка провадить діяльність із оприлюднення
регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку.
…

голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Рішення
про
невикористання
переважного права акціонерами приватного
акціонерного товариства на придбання акцій
додаткової емісії у процесі їх розміщення
приймається більш як 95% голосів
акціонерів від їх загальної кількості.
Не пізніше ніж за 30 днів до початку
розміщення акцій з наданням акціонерам
переважного права товариство письмово
повідомляє кожного акціонера, який має таке
право, про можливість його реалізації та
розміщує повідомлення про це на власному
веб-сайті товариства та оприлюднює його у
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів.
…

Стаття 33. Компетенція загальних зборів
1. Загальні збори можуть вирішувати будьякі питання діяльності акціонерного товариства,
крім тих, що віднесені до виключної
компетенції наглядової ради законом або
статутом.
Наглядова рада має право винесення на
розгляд
загальних
зборів
будь-якого
питання, яке віднесене до її виключної
компетенції законом або статутом.
2. До виключної компетенції загальних
зборів належить:
1) визначення основних напрямів діяльності
акціонерного товариства;
2) внесення змін до статуту товариства;
3) прийняття рішення про анулювання
викуплених акцій;
4) прийняття рішення про зміну типу
товариства;
5) прийняття рішення про розміщення
акцій;
51) прийняття рішення про розміщення

Стаття 33. Компетенція загальних зборів
1. Загальні збори можуть вирішувати будьякі питання діяльності акціонерного товариства,
крім тих, що віднесені до виключної
компетенції наглядової ради законом або
статутом.
Наглядова рада має право винесення на
розгляд
загальних
зборів
будь-якого
питання, яке віднесене до її виключної
компетенції законом або статутом.
2. До виключної компетенції загальних
зборів належить:
1) визначення основних напрямів діяльності
акціонерного товариства;
2) внесення змін до статуту товариства;
3) прийняття рішення про анулювання
викуплених акцій;
4) прийняття рішення про зміну типу
товариства;
5) прийняття рішення про розміщення
акцій;
51) прийняття рішення про розміщення

Доповнити словами
«оприлюднює його»
Виключити «або через
особу, яка провадить
діяльність із оприлюднення
регульованої інформації від
імені учасників фондового
ринку»
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6) прийняття рішення про збільшення
статутного капіталу товариства;
7) прийняття рішення про зменшення
статутного капіталу товариства;
8) прийняття рішення про дроблення або
консолідацію акцій;
9) затвердження положень про загальні
збори, наглядову раду, виконавчий орган та
ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також
внесення змін до них;

10) затвердження інших внутрішніх
документів товариства, якщо це передбачено
статутом товариства;
11) затвердження річного звіту товариства;

цінних
паперів,
які
можуть
бути
конвертовані в акції;
6) прийняття рішення про збільшення
статутного капіталу товариства;
7) прийняття рішення про зменшення
статутного капіталу товариства;
8) прийняття рішення про дроблення або
консолідацію акцій;
9) затвердження положень про загальні
збори, наглядову раду, виконавчий орган та
ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також
внесення змін до них;
затвердження
положення
про
91)
винагороду
членів
наглядової
ради
акціонерного товариства, вимоги до якого
встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, а для
акціонерних
товариств-банків
–
Національним банком України;
92) затвердження звіту про винагороду
членів
наглядової
ради
акціонерного
товариства,
вимоги
до
якого
встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, а для
акціонерних
товариств-банків
–
Національним банком України;
Виключено

цінних
паперів,
які
можуть
бути
конвертовані в акції;
6) прийняття рішення про збільшення
статутного капіталу товариства;
7) прийняття рішення про зменшення
статутного капіталу товариства;
8) прийняття рішення про дроблення або
консолідацію акцій;
9) затвердження положень про загальні
збори, наглядову раду, виконавчий орган та
ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також
внесення змін до них;
затвердження
положення
про
91)
винагороду
членів
наглядової
ради
акціонерного товариства, вимоги до якого
встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, а для
акціонерних
товариств-банків
–
Національним банком України;
92) затвердження звіту про винагороду
членів
наглядової
ради
акціонерного
товариства,
вимоги
до
якого
встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, а для
акціонерних
товариств-банків
–
Національним банком України;
Виключено

11) затвердження річного звіту товариства,
який відповідає вимогам статті 40 Закону
України "Про цінні папери та фондовий
ринок";
111) розгляд звіту наглядової ради та
затвердження заходів за результатами його
розгляду;
112) розгляд звіту виконавчого органу та
затвердження заходів за результатами його
розгляду крім випадку віднесення статутом
товариства питання про призначення та
звільнення голови та членів виконавчого
орган до виключної компетенції наглядової
ради;
113) розгляд висновків зовнішнього
аудиту
та
затвердження
заходів
за

11) затвердження річного звіту товариства,
який відповідає вимогам статті 40 Закону
України "Про цінні папери та фондовий
ринок";
111) розгляд звіту наглядової ради та
затвердження заходів за результатами його
розгляду;
112) розгляд звіту виконавчого органу та
затвердження заходів за результатами його
розгляду крім випадку віднесення статутом
товариства питання про призначення та
звільнення голови та членів виконавчого
орган до виключної компетенції наглядової
ради;
113) розгляд висновків зовнішнього
аудиту
та
затвердження
заходів
за
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12) розподіл прибутку і збитків товариства з
урахуванням вимог, передбачених законом;
13) прийняття рішення про придбання
товариством розміщених ним акцій, крім
випадків
обов'язкового
викупу
акцій,
визначених статтею 68 цього Закону;
14) прийняття рішення про форму
існування акцій;
15) затвердження розміру річних дивідендів
з урахуванням вимог, передбачених законом;
16) прийняття рішень з питань порядку
проведення загальних зборів;
17) обрання членів наглядової ради,
затвердження
умов
цивільно-правових
договорів, трудових договорів (контрактів), що
укладатимуться з ними, встановлення розміру
їх
винагороди,
обрання
особи,
яка
уповноважується на підписання договорів
(контрактів) з членами наглядової ради;
18) прийняття рішення про припинення
повноважень членів наглядової ради, за
винятком випадків, встановлених цим Законом;
19) обрання членів ревізійної комісії
(ревізора), прийняття рішення про дострокове
припинення їх повноважень;
20) затвердження висновків ревізійної
комісії (ревізора);
21) обрання членів лічильної комісії,
прийняття рішення про припинення їх
повноважень;

22) прийняття рішення про вчинення
значного правочину, якщо ринкова вартість
майна, робіт або послуг, що є предметом
такого правочину, перевищує 25 відсотків
вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності товариства;
…

результатами його розгляду;
12) розподіл прибутку і збитків товариства з
урахуванням вимог, передбачених законом;
13) прийняття рішення про викуп
товариством розміщених ним акцій, крім
випадків
обов'язкового
викупу
акцій,
визначених статтею 68 цього Закону;
14)
прийняття
рішення
про
невикористання
переважного
права
акціонерами на придбання акцій додаткової
емісії у процесі їх розміщення;
15) затвердження розміру річних дивідендів
з урахуванням вимог, передбачених законом;
16) прийняття рішень з питань порядку
проведення загальних зборів;
17) обрання членів наглядової ради,
затвердження
умов
цивільно-правових
договорів, трудових договорів (контрактів), що
укладатимуться з ними, встановлення розміру
їх
винагороди,
обрання
особи,
яка
уповноважується на підписання договорів
(контрактів) з членами наглядової ради;
18) прийняття рішення про припинення
повноважень членів наглядової ради, за
винятком випадків, встановлених цим Законом;
19) обрання членів ревізійної комісії
(ревізора), прийняття рішення про дострокове
припинення їх повноважень;
20) затвердження звіту та висновків
ревізійної комісії (ревізора);
21) обрання членів лічильної комісії,
прийняття рішення про припинення їх
повноважень;
211) обрання аудитора (аудиторської
фірми) товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним (з нею),
встановлення розміру оплати його (її)
послуг;
22) прийняття рішення про вчинення
значного
правочину
у
випадках,
передбачених статтею 70 цього Закону, та
про
вчинення
правочинів
із
заінтересованістю у випадках, передбачених
статтею 71 цього Закону;
…

результатами його розгляду;
12) розподіл прибутку і збитків товариства з
урахуванням вимог, передбачених законом;
13) прийняття рішення про викуп
товариством розміщених ним акцій, крім
випадків
обов'язкового
викупу
акцій,
визначених статтею 68 цього Закону;
14)
прийняття
рішення
про
невикористання
переважного
права
акціонерами на придбання акцій додаткової
емісії у процесі їх розміщення;
15) затвердження розміру річних дивідендів
з урахуванням вимог, передбачених законом;
16) прийняття рішень з питань порядку
проведення загальних зборів;
17) обрання членів наглядової ради,
затвердження
умов
цивільно-правових
договорів, трудових договорів (контрактів), що
укладатимуться з ними, встановлення розміру
їх
винагороди,
обрання
особи,
яка
уповноважується на підписання договорів
(контрактів) з членами наглядової ради;
18) прийняття рішення про припинення
повноважень членів наглядової ради, за
винятком випадків, встановлених цим Законом;
19) обрання членів ревізійної комісії
(ревізора), прийняття рішення про дострокове
припинення їх повноважень;
20) затвердження звіту та висновків
ревізійної комісії (ревізора);
21) обрання членів лічильної комісії,
прийняття рішення про припинення їх
повноважень;
211) обрання аудитора (аудиторської
фірми) товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним (з нею),
встановлення розміру оплати його (її)
послуг;
22) прийняття рішення про вчинення
значного
правочину
у
випадках,
передбачених статтею 70 цього Закону, та
про
вчинення
правочинів
із
заінтересованістю у випадках, передбачених
статтею 71 цього Закону;
…

? це плюс одні загальні збори
на початку року
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Стаття 34. Право на участь у загальних
зборах
1. У загальних зборах акціонерного
товариства можуть брати участь особи,
включені до переліку акціонерів, які мають
право на таку участь, або їх представники. На
загальних зборах за запрошенням особи, яка
скликає загальні збори, також можуть бути
присутні представник аудитора товариства та
посадові особи товариства незалежно від
володіння ними акціями цього товариства,
представник органу, який відповідно до статуту
представляє права та інтереси трудового
колективу.
Стаття 35. Повідомлення про проведення
загальних зборів
1. Письмове повідомлення про проведення
загальних зборів акціонерного товариства та
проект порядку денного надсилається кожному
акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів,
складеному
в
порядку,
встановленому
законодавством про депозитарну систему
України, на дату, визначену наглядовою радою,
а в разі скликання позачергових загальних
зборів на вимогу акціонерів у випадках,
передбачених частиною шостою статті 47 цього
Закону, - акціонерами, які цього вимагають.
Встановлена дата не може передувати дню
прийняття рішення про проведення загальних
зборів і не може бути встановленою раніше, ніж
за 60 днів до дати проведення загальних зборів.
…
Акціонерне товариство не пізніше ніж за
30 днів до дати проведення загальних зборів
акціонерного
товариства
публікує
в
офіційному
друкованому
органі
повідомлення про проведення загальних
зборів (крім проектів рішень щодо кожного з
питань, включених до проекту порядку
денного). Публічне акціонерне товариство
додатково
надсилає
повідомлення
про
проведення загальних зборів та проект порядку
денного фондовій біржі, на якій це товариство
пройшло процедуру лістингу, а також не
пізніше ніж за 30 днів до дати проведення

Стаття 34. Право на участь у загальних
зборах
1. У загальних зборах акціонерного
товариства можуть брати участь особи,
включені до переліку акціонерів, які мають
право на таку участь, або їх представники. На
загальних зборах за запрошенням особи, яка
скликає загальні збори, також можуть бути
присутні представник незалежного аудитора
(аудиторської фірми) товариства та посадові
особи товариства незалежно від володіння ними
акціями цього товариства, представник органу,
який відповідно до статуту представляє права
та інтереси трудового колективу.
Стаття 35. Повідомлення про проведення
загальних зборів
1. Письмове повідомлення про проведення
загальних зборів акціонерного товариства та
проект порядку денного надсилається кожному
акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів,
складеному
в
порядку,
встановленому
законодавством про депозитарну систему
України, на дату, визначену наглядовою радою,
а в разі скликання позачергових загальних
зборів на вимогу акціонерів у випадках,
передбачених частиною шостою статті 47 цього
Закону, - акціонерами, які цього вимагають.
Встановлена дата не може передувати дню
прийняття рішення про проведення загальних
зборів і не може бути встановленою раніше, ніж
за 60 днів до дати проведення загальних зборів.
…
Виключено.

Стаття 34. Право на участь у загальних
зборах
1. У загальних зборах акціонерного
товариства можуть брати участь особи,
включені до переліку акціонерів, які мають
право на таку участь, або їх представники. На
загальних зборах за запрошенням особи, яка
скликає загальні збори, також можуть бути
присутні представник незалежного аудитора
(аудиторської фірми) товариства та посадові
особи товариства незалежно від володіння ними
акціями цього товариства, представник органу,
який відповідно до статуту представляє права
та інтереси трудового колективу.
Стаття 35. Повідомлення про проведення
загальних зборів
1. Письмове повідомлення про проведення
загальних зборів акціонерного товариства та
проект порядку денного надсилається кожному
акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів,
складеному
в
порядку,
встановленому
законодавством про депозитарну систему
України, на дату, визначену наглядовою радою,
а в разі скликання позачергових загальних
зборів на вимогу акціонерів у випадках,
передбачених частиною шостою статті 47 цього
Закону, - акціонерами, які цього вимагають.
Встановлена дата не може передувати дню
прийняття рішення про проведення загальних
зборів і не може бути встановленою раніше, ніж
за 60 днів до дати проведення загальних зборів.
…
Виключено.

Публічне акціонерне товариство додатково
надсилає
повідомлення
про
проведення
загальних зборів та проект порядку денного
фондовій біржі, на якій цінні папери
товариства допущені до торгів, а також не
пізніше ніж за 30 днів до дати проведення

Публічне акціонерне товариство додатково
надсилає
повідомлення
про
проведення
загальних зборів та проект порядку денного
фондовій біржі, на якій цінні папери
товариства допущені до торгів, а також не
пізніше ніж за 30 днів до дати проведення
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загальних
зборів
розміщує
на
власному веб-сайті інформацію, передбачену
частиною третьою цієї статті. Приватне
акціонерне товариство додатково розміщує на
власній веб-сторінці в мережі Інтернет
інформацію, передбачену частиною третьою
цієї статті.

…

3. Повідомлення про проведення загальних
зборів акціонерного товариство має містити
такі дані:
…
51) адресу власного веб-сайту, на якому
розміщена інформація з проектом рішень щодо
кожного з питань, включених до проекту
порядку денного;
…

загальних зборів розміщує на власному вебсайті інформацію, передбачену частиною
третьою цієї статті. Приватне акціонерне
товариство додатково розміщує на власній вебсторінці в мережі Інтернет інформацію,
передбачену частиною третьою цієї статті.

загальних зборів розміщує на власному вебсайті інформацію, передбачену частиною
третьою цієї статті. Приватне акціонерне
товариство додатково розміщує на власній вебсторінці в мережі Інтернет інформацію,
передбачену частиною третьою цієї статті.

Акціонерне товариство не пізніше ніж за
30 днів до дати проведення загальних зборів
акціонерного
товариства
розміщує
повідомлення про проведення загальних
зборів в загальнодоступній інформаційній
базі даних Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про ринок
цінних паперів або через особу, яка
провадить діяльність із оприлюднення
регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку.
…
3. Повідомлення про проведення загальних
зборів акціонерного товариство має містити
такі дані:
…
51) адресу власного веб-сайту, на якому
розміщена інформація з проектом рішень щодо
кожного з питань, включених до проекту
порядку денного, а також інформацію,
зазначену у частині четвертій цієї статті;
…
4. Не пізніше ніж за 30 днів (для
позачергових
загальних
зборів,
що
скликаються відповідно до частини п’ятої
статті 47 цього Закону – не пізніше ніж за 15
днів) до дати проведення загальних зборів
товариство має розмістити і до дня
проведення загальних зборів включно
забезпечувати наявність на власному вебсайті наступної інформації:
1)
повідомлення
про
проведення
загальних зборів;
2) інформацію про загальну кількість
акцій та голосуючих акцій станом на дату
складення переліку осіб, яким надсилається
повідомлення про проведення загальних
зборів (у тому числі, загальну кількість

Акціонерне товариство не пізніше ніж за
30 днів до дати проведення загальних зборів
акціонерного
товариства
оприлюднює
повідомлення про проведення загальних
зборів в загальнодоступній інформаційній
базі даних Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про ринок
цінних паперів.

…
3. Повідомлення про проведення загальних
зборів акціонерного товариство має містити
такі дані:
…
51) адресу власного веб-сайту, на якому
розміщена інформація з проектом рішень щодо
кожного з питань, включених до проекту
порядку денного, а також інформацію,
зазначену у частині четвертій цієї статті;
…
4. Не пізніше ніж за 30 днів (для
позачергових
загальних
зборів,
що
скликаються відповідно до частини п’ятої
статті 47 цього Закону – не пізніше ніж за 15
днів) до дати проведення загальних зборів
товариство має розмістити і до дня
проведення загальних зборів включно
забезпечувати наявність на власному вебсайті наступної інформації:
1)
повідомлення
про
проведення
загальних зборів;
2) інформацію про загальну кількість
акцій та голосуючих акцій станом на дату
складення переліку осіб, яким надсилається
повідомлення про проведення загальних
зборів (у тому числі, загальну кількість

Замінити «розміщує» на
«оприлюднює»

Виключити «або через
особу, яка провадить
діяльність із оприлюднення
регульованої інформації від
імені учасників фондового
ринку»
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Стаття 38. Пропозиції до проекту порядку
денного загальних зборів
…
5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які
сукупно є власниками 5 або більше відсотків
простих акцій, підлягають обов'язковому
включенню до проекту порядку денного
загальних зборів. У такому разі рішення
наглядової ради про включення питання до
проекту порядку денного не вимагається, а
пропозиція вважається включеною до проекту
порядку денного, якщо вона подана з

окремо по кожному типу акцій у випадку,
якщо
статутний
капітал
товариства
представлений двома і більше типами
акцій);
3) перелік документів, які має надати
акціонер (представник акціонера) для його
участі у загальних зборах;
4) проекти рішень до питань, включених
до порядку денного загальних зборів,
підготовлені наглядовою радою або, у
випадку якщо не запропоновано ухвалення
жодного
рішення,
коментар
органу
управління товариства, щодо кожного
питання, включеного до порядку денного
загальних зборів.
Проекти рішень, до питань, включених
до порядку денного загальних зборів,
запропоновані акціонерами, що володіють
більш ніж 5 відсотками акцій товариства,
мають бути розміщені на власному веб-сайті
товариства протягом одного робочого дня
після їх отримання товариством.
Не пізніше дня, що передує дню
проведення загальних зборів, товариство має
розмістити
на
власному
веб-сайті
інформацію про загальну кількість акцій та
голосуючих акцій станом на дату складання
переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах (у тому числі,
загальну кількість окремо по кожному типу
акцій у випадку, якщо статутний капітал
товариства представлений двома і більше
типами акцій).
Стаття 38. Пропозиції до проекту порядку
денного загальних зборів
…
5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які
сукупно є власниками 5 або більше відсотків
голосуючих акцій, підлягають обов'язковому
включенню до проекту порядку денного
загальних зборів. У такому разі рішення
наглядової ради про включення питання до
проекту порядку денного не вимагається, а
пропозиція вважається включеною до проекту
порядку денного, якщо вона подана з

окремо по кожному типу акцій у випадку,
якщо
статутний
капітал
товариства
представлений двома і більше типами
акцій);
3) перелік документів, які має надати
акціонер (представник акціонера) для його
участі у загальних зборах;
4) проекти рішень до питань, включених
до порядку денного загальних зборів,
підготовлені наглядовою радою або, у
випадку якщо не запропоновано ухвалення
жодного
рішення,
коментар
органу
управління товариства, щодо кожного
питання, включеного до порядку денного
загальних зборів.
Проекти рішень, до питань, включених
до порядку денного загальних зборів,
запропоновані акціонерами, що володіють
більш ніж 5 відсотками акцій товариства,
мають бути розміщені на власному веб-сайті
товариства протягом одного робочого дня
після їх отримання товариством.
Не пізніше дня, що передує дню
проведення загальних зборів, товариство має
розмістити
на
власному
веб-сайті
інформацію про загальну кількість акцій та
голосуючих акцій станом на дату складання
переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах (у тому числі,
загальну кількість окремо по кожному типу
акцій у випадку, якщо статутний капітал
товариства представлений двома і більше
типами акцій).
Не вносити поправки
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дотриманням вимог цієї статті.

дотриманням вимог цієї статті.

…
6. Рішення про відмову у включенні до
проекту порядку денного загальних зборів
акціонерного товариства пропозиції акціонерів
(акціонера), які сукупно є власниками 5 або
більше відсотків простих акцій, а також
пропозиції комітету при наглядовій раді
публічного акціонерного товариства з питань
призначень незалежних директорів, може бути
прийнято тільки у разі:
недотримання
акціонерами
строку,
встановленого частиною першою цієї статті;
неповноти даних, передбачених абзацом
першим частини другої цієї статті.
Рішення про відмову у включенні до
проекту порядку денного загальних зборів
акціонерного товариства пропозицій акціонерів
(акціонера), яким належить менше 5 відсотків
акцій, може бути прийнято у разі неповноти
даних, передбачених абзацом другим частини
другої цієї статті, та з інших підстав,
визначених статутом акціонерного товариства
та/або положенням про загальні збори
акціонерного товариства.
…
Стаття 40. Порядок проведення загальних
зборів
…
4. Акціонери (акціонер), які на дату
складення переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах акціонерного
товариства, сукупно є власниками 10 і більше
відсотків простих акцій, а також Національна
комісія з цінних паперів та фондового ринку
можуть призначати своїх представників для
нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням
загальних зборів, голосуванням та підбиттям
його підсумків. Про призначення таких
представників
товариство
повідомляється
письмово до початку реєстрації акціонерів.

…
6. Рішення про відмову у включенні до
проекту порядку денного загальних зборів
акціонерного товариства пропозиції акціонерів
(акціонера), які сукупно є власниками 5 або
більше відсотків голосуючих акцій, а також
пропозиції комітету при наглядовій раді
публічного акціонерного товариства з питань
призначень незалежних директорів, може бути
прийнято тільки у разі:
недотримання
акціонерами
строку,
встановленого частиною першою цієї статті;
неповноти даних, передбачених абзацом
першим частини другої цієї статті.
Рішення про відмову у включенні до
проекту порядку денного загальних зборів
акціонерного товариства пропозицій акціонерів
(акціонера), яким належить менше 5 відсотків
голосуючих акцій, може бути прийнято у разі
неповноти даних, передбачених абзацом другим
частини другої цієї статті, та з інших підстав,
визначених статутом акціонерного товариства
та/або положенням про загальні збори
акціонерного товариства.

Стаття 47. Позачергові загальні збори
1. Позачергові загальні збори акціонерного

Стаття 40. Порядок проведення загальних
зборів
…
4. Акціонери (акціонер), які на дату
складення переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах акціонерного
товариства, сукупно є власниками 10 і більше
відсотків
голосуючих
акцій,
а
також
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку можуть призначати своїх
представників для нагляду за реєстрацією
акціонерів, проведенням загальних зборів,
голосуванням та підбиттям його підсумків. Про
призначення таких представників товариство
повідомляється письмово до початку реєстрації
акціонерів.
Стаття 47. Позачергові загальні збори
1. Позачергові загальні збори акціонерного

Не вносити поправки

Стаття 47. Позачергові загальні збори
1. Позачергові загальні збори акціонерного
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товариства скликаються наглядовою радою:
…
4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на
день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків простих акцій товариства;
…
3. Рішення про відмову у скликанні
позачергових 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 товариства;
неповноти даних, передбачених абзацом
другим частини першої цієї статті.
…
6. У разі якщо протягом строку,
встановленого частиною другою цієї статті,
наглядова рада не прийняла рішення про
скликання позачергових загальних зборів
акціонерного товариства, такі збори можуть
бути скликані акціонерами, які цього
вимагають. Рішення наглядової ради про
відмову у скликанні позачергових загальних
зборів акціонерів може бути оскаржено
акціонерами до суду.
Акціонери, які скликають позачергові
загальні збори акціонерного товариства, не
пізніше ніж за 30 днів до дати проведення
позачергових загальних зборів публікують в
офіційному
друкованому
органі
повідомлення про проведення позачергових
загальних зборів акціонерного товариства.
Акціонери, які скликають позачергові загальні
збори публічного акціонерного товариства,
додатково надсилають повідомлення про
проведення позачергових загальних зборів та
проект порядку денного фондовій біржі
(біржам), на якій акції такого товариства
перебувають у біржовому списку.
…

товариства скликаються наглядовою радою:
…
4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на
день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків голосуючих акцій товариства;
…
3. Рішення про відмову у скликанні
позачергових 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
голосуючих акцій товариства;
неповноти даних, передбачених абзацом
другим частини першої цієї статті.
…
6. У разі якщо протягом строку,
встановленого частиною другою цієї статті,
наглядова рада не прийняла рішення про
скликання позачергових загальних зборів
акціонерного товариства, такі збори можуть
бути скликані акціонерами, які цього
вимагають. Рішення наглядової ради про
відмову у скликанні позачергових загальних
зборів акціонерів може бути оскаржено
акціонерами до суду.
Акціонери, які скликають позачергові
загальні збори акціонерного товариства, не
пізніше ніж за 30 днів до дати проведення
позачергових загальних зборів товариства
розміщують повідомлення про проведення
позачергових
загальних
зборів
в
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів
або через особу, яка провадить діяльність із
оприлюднення регульованої інформації від
імені учасників фондового ринку. Акціонери,
які скликають позачергові загальні збори
публічного акціонерного товариства, додатково
надсилають повідомлення про проведення
позачергових загальних зборів та проект
порядку денного фондовій біржі (біржам), на
якій акції такого товариства допущені до
торгів.

товариства скликаються наглядовою радою:
…
4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на
день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків акцій товариства;
…
3. Рішення про відмову у скликанні
позачергових 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 акцій
товариства;
неповноти даних, передбачених абзацом
другим частини першої цієї статті.
…
6. У разі якщо протягом строку,
встановленого частиною другою цієї статті,
наглядова рада не прийняла рішення про
скликання позачергових загальних зборів
акціонерного товариства, такі збори можуть
бути скликані акціонерами, які цього
вимагають. Рішення наглядової ради про
відмову у скликанні позачергових загальних
зборів акціонерів може бути оскаржено
акціонерами до суду.
Акціонери, які скликають позачергові
загальні збори акціонерного товариства, не
пізніше ніж за 30 днів до дати проведення
позачергових загальних зборів товариства
направляють
акціонерному
товариству
повідомлення про проведення позачергових
загальних зборів акціонерного товариства.
Акціонерне
товариство
зобов’язане,
протягом одного робочого дня з моменту
отримання повідомлення про проведення
позачергових загальних зборів акціонерного
товариства,
оприлюднити
його
в
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів.
Не виконання акціонерним товариством
вимог абзацу другого цієї частини не зупиняє
проведення позачергових загальних зборів
акціонерного товариства та не є підставою

Виключити «голосуючих»

Виключити «голосуючих»

Замінити порядок
оприлюднення повідомлення
у випадку скликання
позачергових загальних
зборів акціонером.
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…

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, за наслідками такого
придбання становитимуть 10 і більше відсотків
простих акцій товариства (далі - значний пакет
акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до
дати придбання відповідного пакета акцій
подати товариству письмове повідомлення про
свій
намір
та
оприлюднити
його.
Оприлюднення повідомлення здійснюється
шляхом надання його Національній комісії з
цінних паперів та фондового ринку, кожній
біржі, на якій товариство пройшло
процедуру лістингу, та опублікування в
офіційному друкованому органі.

У повідомленні зазначаються кількість, тип
та/або клас акцій товариства, що належать особі
(кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її
афілійованих осіб, а також кількість простих
акцій товариства, які особа (особи, що діють
спільно) має намір придбати.
Положення цієї частини статті не
поширюються на осіб, які вже є власниками
значного пакета акцій, з урахуванням кількості
акцій, що належать їм та їх афілійованим
особам.

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, за наслідками такого
придбання становитимуть 10 і більше відсотків
голосуючих акцій товариства (далі - значний
пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30
днів до дати придбання відповідного пакета
акцій
подати
товариству
письмове
повідомлення про свій намір та оприлюднити
його.
Оприлюднення
повідомлення
здійснюється
шляхом
надання
його
Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку, кожній фондовій біржі, на
якій цінні папери товариства допущені до
торгів, та розміщення повідомлення в
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів
або через особу, яка провадить діяльність із
оприлюднення регульованої інформації від
імені учасників фондового ринку.
У повідомленні зазначаються кількість, тип
та/або клас акцій товариства, що належать особі
(кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її
афілійованих
осіб,
а
також
кількість
голосуючих акцій товариства, які особа (особи,
що діють спільно) має намір придбати.
Положення цієї частини статті не
поширюються на осіб, які вже є власниками
значного пакета акцій, з урахуванням кількості
акцій, що належать їм та їх афілійованим
особам.

для визнання позачергових загальних зборів
акціонерного товариства недійсними.
Акціонери, які скликають позачергові
загальні збори публічного акціонерного
товариства,
додатково
надсилають
повідомлення про проведення позачергових
загальних зборів та проект порядку денного
фондовій біржі (біржам), на якій акції такого
товариства допущені до торгів.
…
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, за наслідками такого
придбання становитимуть 10 і більше відсотків
акцій товариства (далі - значний пакет акцій),
зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати
придбання відповідного пакета акцій подати
товариству письмове повідомлення про свій
намір та оприлюднити його. Оприлюднення
повідомлення здійснюється шляхом надання
його Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку, кожній фондовій біржі, на
якій цінні папери товариства допущені до
торгів. Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку розміщує повідомлення
в загальнодоступній інформаційній базі
даних Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку про ринок цінних
паперів.

Виключити по тексту
«голосуючих»

Змінити порядок
оприлюднення повідомлення

У повідомленні зазначаються кількість, тип
та/або клас акцій товариства, що належать особі
(кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її
афілійованих осіб, а також кількість акцій
товариства, які особа (особи, що діють спільно)
має намір придбати.
Положення цієї частини статті не
поширюються на осіб, які вже є власниками
значного пакета акцій, з урахуванням кількості
акцій, що належать їм та їх афілійованим
особам.
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2. Товариство, значний пакет акцій якого
придбавається, не має права вживати заходів з
метою перешкоджання такому придбанню.
Відсутня

2. Товариство, значний пакет акцій якого
придбавається, не має права вживати заходів з
метою перешкоджання такому придбанню.
Стаття 641. Повідомлення про набуття
або відчуження значного пакету акцій
публічного акціонерного товариства
1. Особа (особи, які діють спільно), яка
прямо або опосередковано набуває або
відчужує
голосуючі
акції
публічного
акціонерного товариства, має повідомити
таке товариство про пакет акцій, власником
якого стане така особа (підсумковий пакет
акцій), у разі якщо в результаті такого
набуття або відчуження, пакет акцій стане
більше, менше або рівним порогу у 5, 10, 15,
20, 25, 30, 50, 75, 95 відсотків голосуючих
акцій.
2.
Акціонер
повинен
повідомляти
публічне акціонерне товариство про зміну
порогового значення пакету акцій, який
належить такому акціонеру, в тому числі в
результаті збільшення або зменшення
статутного капіталу такого товариства.
3. Вимоги частини першої цієї статті не
застосовуються:
1) у разі набуття особою, яка провадить
клірингову діяльність, акцій в процесі
провадження клірингової діяльності у межах
звичайного розрахункового періоду, в
порядку встановленому законодавством.
Критерії звичайного розрахункового періоду
встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку;
2) у разі набуття або відчуження значних
пакетів акцій публічного акціонерного
товариства, які досягли або перевищили
порогові значення у 5 відсотків та не досягли
10 відсотків і більше голосуючих акцій,
торговцем цінними паперами, який виконує
функції маркет-мейкера, за умови, що такі
функції здійснюються у встановленому
законодавством порядку та торговець
цінними паперами не використовує такий
пакет акцій з метою управління акціонерним
товариством;

2. Товариство, значний пакет акцій якого
придбавається, не має права вживати заходів з
метою перешкоджання такому придбанню.
Стаття 641. Повідомлення про набуття
або відчуження значного пакету акцій
публічного акціонерного товариства
1. Особа (особи, які діють спільно), яка
прямо або опосередковано набуває або
відчужує акції публічного акціонерного
товариства, має повідомити таке товариство
про пакет акцій, власником якого стане така
особа (підсумковий пакет акцій), у разі якщо
в результаті такого набуття або відчуження,
пакет акцій стане більше, менше або рівним
порогу у 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95
відсотків акцій.

Виключити по тексту
«голосуючих»

2.
Акціонер
повинен
повідомляти
публічне акціонерне товариство про зміну
порогового значення пакету акцій, який
належить такому акціонеру, в тому числі в
результаті збільшення або зменшення
статутного капіталу такого товариства.
3. Вимоги частини першої цієї статті не
застосовуються:
1) у разі набуття особою, яка провадить
клірингову діяльність, акцій в процесі
провадження клірингової діяльності у межах
звичайного розрахункового періоду, в
порядку встановленому законодавством.
Критерії звичайного розрахункового періоду
встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку;
2) у разі набуття або відчуження значних
пакетів акцій публічного акціонерного
товариства, які досягли або перевищили
порогові значення у 5 відсотків та не досягли
10 відсотків і більше акцій, торговцем
цінними паперами, який виконує функції
маркет-мейкера, за умови, що такі функції
здійснюються
у
встановленому
законодавством порядку та торговець
цінними паперами не використовує такий
пакет акцій з метою управління акціонерним
товариством;
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3) до голосуючих акцій, що перебувають
у торговому портфелі фінансової установи за
умови, що розмір такого пакету не
перевищує 5 відсотків голосуючих акцій
товариства та фінансова установа не
використовує такий пакет акцій з метою
управління акціонерним товариством;
4. Повідомлення передбачене частиною
першою цієї статті повинно містити
інформацію про:
1) підсумковий пакет голосуючих акцій;
2)
ланцюг
володіння
щодо
розпорядження акціями;
3) дата, в яку порогові значення було
досягнуто або перетнуто;
4) акціонера або особу, яка має право
користуватися голосуючими акціями (ім'я
фізичної особи або найменування юридичної
особи (із зазначенням для юридичної особирезидента – коду згідно з Єдиним державним
реєстром юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, для
юридичної особи-нерезидента – коду/номеру
з торговельного, банківського чи судового
реєстру,
реєстраційного
посвідчення
місцевого органу влади іноземної держави
про реєстрацію юридичної особи).
Інші вимоги щодо змісту повідомлення,
передбаченого частиною першою цієї статті,
встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
Повідомлення, передбачене частиною
першою цієї статті, повинно також одночасно
надаватись до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
5. Повідомлення повинно здійснюватись
не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з
дати, в яку акціонер або особа, яка має право
користуватися
голосуючими
акціями
дізналась або повинна була дізнатись про
набуття або відчуження або можливість
використання голосуючих акцій, понад
порогові значення.
6. Юридична особа звільняється від
обов’язку здійснення повідомлення, якщо

3) до акцій, що перебувають у торговому
портфелі фінансової установи за умови, що
розмір такого пакету не перевищує 5
відсотків голосуючих акцій товариства та
фінансова установа не використовує такий
пакет акцій з метою управління акціонерним
товариством;
4. Повідомлення передбачене частиною
першою цієї статті повинно містити
інформацію про:
1) підсумковий пакет акцій;
2)
ланцюг
володіння
щодо
розпорядження акціями;
3) дата, в яку порогові значення було
досягнуто або перетнуто;
4) акціонера або особу, яка має право
користуватися акціями (ім'я фізичної особи
або найменування юридичної особи (із
зазначенням для юридичної особи-резидента
– коду згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань, для юридичної
особи-нерезидента
–
коду/номеру
з
торговельного, банківського чи судового
реєстру,
реєстраційного
посвідчення
місцевого органу влади іноземної держави
про реєстрацію юридичної особи).
Інші вимоги щодо змісту повідомлення,
передбаченого частиною першою цієї статті,
встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
Повідомлення, передбачене частиною
першою цієї статті, повинно також одночасно
надаватись до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
5. Повідомлення повинно здійснюватись
не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з
дати, в яку акціонер або особа, яка має право
користуватися
акціями дізналась
або
повинна була дізнатись про набуття або
відчуження або можливість використання
акцій, понад порогові значення.
6. Юридична особа звільняється від
обов’язку здійснення повідомлення, якщо
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таке повідомлення було здійснене його
материнською компанією.
7. Для цілей цієї статті материнська
компанія під контролем якої перебуває
юридична особа не повинна об’єднувати в
один пакет голосуючих акцій, голосуючі
акції, які належать їй або перебувають у її
управлінні, разом з голосуючими акціями
юридичної особи, яка перебуває під її
контролем, якщо виконуються всі наступні
вимоги:
1) юридична особа, яка перебуває під
контролем
материнської
компанії,
є
компанією з управління активами або
торговцем
цінними
паперами,
який
провадить діяльність з управління цінними
паперами;
2) голосуючі акції належать клієнту
(інституту
спільного
інвестування,
недержавному
пенсійному
фонду,
установнику управління, який уклав з
торговцем цінними паперами договір про
управління цінними паперами) юридичної
особи, яка перебуває під контролем
материнської компанії;
3)
материнська
компанія
надає
можливість юридичній особі, яка перебуває
під її контролем самостійно та незалежно
розпоряджатися
та
користуватися
голосуючими акціями, які належать клієнту
та знаходяться в управлінні такої юридичної
особи, яка перебуває під контролем
материнської
компанії
відповідно
до
законодавства.
Для цілей цієї статті материнська
компанія юридичної особи, яка перебуває під
контролем материнської компанії, повинна
об’єднувати в один пакет голосуючих акцій,
голосуючі акції, які належать їй або
перебувають у її управлінні, разом з
голосуючими акціями юридичної особи, яка
перебуває під її контролем, якщо не
виконується хоча б одна з вимог,
передбачених пунктами 1 – 3 цієї частини.
8. Після отримання повідомлення,

таке повідомлення було здійснене його
материнською компанією.
7. Для цілей цієї статті материнська
компанія під контролем якої перебуває
юридична особа не повинна об’єднувати в
один пакет акцій, акції, які належать їй або
перебувають у її управлінні, разом з акціями
юридичної особи, яка перебуває під її
контролем, якщо виконуються всі наступні
вимоги:
1) юридична особа, яка перебуває під
контролем
материнської
компанії,
є
компанією з управління активами або
торговцем
цінними
паперами,
який
провадить діяльність з управління цінними
паперами;
2) акції належать клієнту (інституту
спільного
інвестування,
недержавному
пенсійному фонду, установнику управління,
який уклав з торговцем цінними паперами
договір про управління цінними паперами)
юридичної особи, яка перебуває під
контролем материнської компанії;
3)
материнська
компанія
надає
можливість юридичній особі, яка перебуває
під її контролем самостійно та незалежно
розпоряджатися та користуватися акціями,
які належать клієнту та знаходяться в
управлінні такої юридичної особи, яка
перебуває під контролем материнської
компанії відповідно до законодавства.
Для цілей цієї статті материнська
компанія юридичної особи, яка перебуває під
контролем материнської компанії, повинна
об’єднувати в один пакет акцій, акції, які
належать їй або перебувають у її управлінні,
разом з голосуючими акціями юридичної
особи, яка перебуває під її контролем, якщо
не виконується хоча б одна з вимог,
передбачених пунктами 1 – 3 цієї частини.
8.

Після

отримання

повідомлення,
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передбаченого частиною першої цієї статті,
товариство
зобов’язане
розкрити
інформацію, що міститься у такому
повідомленні, в порядку встановленому для
розкриття
особливої
інформації
про
емітента.
9. Повідомлення передбачене частиною
першою цієї статті також подається
фізичною або юридичною особою, яка
набуває або відчужує право голосу за
акціями товариства, якщо в результаті
такого набуття або відчуження сумарна
кількість голосів за акціями такої особи
стане більше, менше або рівним пороговому
значенню пакету акцій у наступних
випадках:
1) голосуючі акції належать третій особі,
з якою така фізична або юридична особа
вчинила
правочин
щодо
узгодженого
голосування або вчинення узгоджених дій на
загальних зборах акціонерного товариства;
2) голосуючі акції належать третій особі
відповідно до договору укладеного з такою
фізичною або юридичною особою, що
передбачає
тимчасову
передачу
у
користування права голосу за такими
акціями;
3) голосуючі акції, за договором передані
у забезпечення такій фізичній або юридичній
особі за умови, що така особа має право
користуватися
такими
голосуючими
акціями;
4) голосуючі акції належать третій особі
та відповідно до договору передані у довічне
користування такій фізичній або юридичній
особі;
5) голосуючі акції, на підставі правочину
передбаченого пунктами 1-4 цієї частини
перебувають у користуванні юридичної
особи, яка прямо або опосередковано
знаходиться під контролем такої фізичної
або юридичної особи;
6) голосуючі акції, які належать третій
особі, за договором депоновані або іншим
чином передані у володіння такій фізичній

передбаченого частиною першої цієї статті,
товариство
зобов’язане
розкрити
інформацію, що міститься у такому
повідомленні, в порядку встановленому для
розкриття
особливої
інформації
про
емітента.
9. Повідомлення передбачене частиною
першою цієї статті також подається
фізичною або юридичною особою, яка
набуває або відчужує право голосу за
акціями товариства, якщо в результаті
такого набуття або відчуження сумарна
кількість голосів за акціями такої особи
стане більше, менше або рівним пороговому
значенню пакету акцій у наступних
випадках:
1) акції належать третій особі, з якою
така фізична або юридична особа вчинила
правочин щодо узгодженого голосування або
вчинення узгоджених дій на загальних
зборах акціонерного товариства;
2) акції належать третій особі відповідно
до договору укладеного з такою фізичною
або юридичною особою, що передбачає
тимчасову передачу у користування права
голосу за такими акціями;
3) акції, за договором передані у
забезпечення такій фізичній або юридичній
особі за умови, що така особа має право
користуватися такими акціями;
4) акції належать третій особі та
відповідно до договору передані у довічне
користування такій фізичній або юридичній
особі;
5)
акції,
на
підставі
правочину
передбаченого пунктами 1-4 цієї частини
перебувають у користуванні юридичної
особи, яка прямо або опосередковано
знаходиться під контролем такої фізичної
або юридичної особи;
6) акції, які належать третій особі, за
договором депоновані або іншим чином
передані у володіння такій фізичній або
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або юридичній особі, за умови, що така особа
самостійно
та
незалежно
може
користуватися
такими
акціями,
за
відсутності
будь-яких
інструкцій
або
розпоряджень від такої третьої особи;
7) голосуючі акції перебувають у
володінні третьої особи, яка користується
ними від свого імені, але в інтересах такої
фізичної або юридичної особи;
8) така фізична або юридична особа на
підставі отриманої довіреності має право
самостійно та незалежно користуватися
голосуючими акціями за умови відсутності
будь-яких інструкцій або розпоряджень від
довірителя.
10. Повідомлення передбачене частиною
першою цієї статті також подається
фізичною або юридичною особою, які прямо
або опосередковано є власниками:
1) фінансових інструментів, які на дату їх
виконання надають своєму власнику право
набути
голосуючі
акції
публічного
акціонерного товариства шляхом їх фізичної
поставки;
2)
фінансових
інструментів,
не
передбачених пунктом першим цієї частини
та які мають схожу економічну природу з
ними, але не передбачають фізичної
поставки акцій публічного акціонерного
товариства.
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку на своєму веб-сайті
публікує орієнтовний невиключний перелік
фінансових інструментів передбачених цією
частиною.
Порядок
розрахунку
кількості
голосуючих акцій, які належать фізичній або
юридичній особі, відповідно до фінансових
інструментів передбачених цією частиною,
встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
11.
Положення
цієї
статті
не
застосовується у випадку набуття або
відчуження Національним банком України
пакету акцій, якщо в результаті такого

юридичній особі, за умови, що така особа
самостійно
та
незалежно
може
користуватися
такими
акціями,
за
відсутності
будь-яких
інструкцій
або
розпоряджень від такої третьої особи;
7) акції перебувають у володінні третьої
особи, яка користується ними від свого імені,
але в інтересах такої фізичної або юридичної
особи;
8) така фізична або юридична особа на
підставі отриманої довіреності має право
самостійно та незалежно користуватися
акціями за умови відсутності будь-яких
інструкцій або розпоряджень від довірителя.
10. Повідомлення передбачене частиною
першою цієї статті також подається
фізичною або юридичною особою, які прямо
або опосередковано є власниками:
1) фінансових інструментів, які на дату їх
виконання надають своєму власнику право
набути акції публічного акціонерного
товариства шляхом їх фізичної поставки;
2)
фінансових
інструментів,
не
передбачених пунктом першим цієї частини
та які мають схожу економічну природу з
ними, але не передбачають фізичної
поставки акцій публічного акціонерного
товариства.
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку на своєму веб-сайті
публікує орієнтовний невиключний перелік
фінансових інструментів передбачених цією
частиною.
Порядок розрахунку кількості акцій, які
належать фізичній або юридичній особі,
відповідно до фінансових інструментів
передбачених
цією
частиною,
встановлюються Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
11.
Положення
цієї
статті
не
застосовується у випадку набуття або
відчуження Національним банком України
пакету акцій, якщо в результаті такого
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Стаття 65. Придбання акцій приватного
акціонерного
товариства
за
наслідками
придбання контрольного пакета акцій
1. Особа (особи, що діють спільно)
протягом одного робочого дня з дати укладення
нею договору, за наслідками виконання якого
вона з урахуванням кількості акцій, які
належать їй та її афілійованим особам, стане
(прямо
або
опосередковано)
власником
контрольного
пакета
акцій
приватного
акціонерного товариства, зобов'язана подати до
товариства та Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку повідомлення про
укладення такого договору.
Товариство в одноденний строк зобов'язане
розмістити зазначене повідомлення на веб-сайті
товариства
та
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку про ринок
цінних паперів.

2. Особа (особи, що діють спільно), яка
внаслідок
придбання
акцій
приватного
акціонерного
товариства
з
урахуванням
кількості акцій, які належать їй та її
афілійованим особам, стала (прямо або
опосередковано)
власником
контрольного
пакета
акцій
приватного
акціонерного
товариства, в одноденний строк з дня набуття
нею права власності на такий пакет акцій
зобов'язана подати до Національної комісії з

набуття або відчуження такий пакет акцій
стане більше, менше або рівним пороговому
значенню пакету акцій, якщо виконуються
всі наступні вимоги:
1) таке набуття або відчуження здійснено
Національним банком України в рамках
провадження ним монетарної (грошовокредитної) політики;
2) Національний банк України не
користується правом голосу за такими
акціями.
Стаття 65. Придбання голосуючих акцій
приватного
акціонерного
товариства
за
наслідками придбання контрольного пакета
акцій
1. Особа (особи, що діють спільно)
протягом одного робочого дня з дати укладення
нею договору, за наслідками виконання якого
вона з урахуванням кількості акцій, які
належать їй та її афілійованим особам, стане
(прямо
або
опосередковано)
власником
контрольного
пакета
акцій
приватного
акціонерного товариства, зобов'язана подати до
товариства та Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку повідомлення про
укладення такого договору.
Товариство в одноденний строк зобов'язане
розмістити зазначене повідомлення на веб-сайті
товариства
та
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку про ринок
цінних паперів або через особу, яка провадить
діяльність із оприлюднення регульованої
інформації від імені учасників фондового
ринку.
2. Особа (особи, що діють спільно), яка
внаслідок
придбання
акцій
приватного
акціонерного
товариства
з
урахуванням
кількості акцій, які належать їй та її
афілійованим особам, стала (прямо або
опосередковано)
власником
контрольного
пакета
акцій
приватного
акціонерного
товариства, в одноденний строк з дня набуття
нею права власності на такий пакет акцій
зобов'язана подати до Національної комісії з

набуття або відчуження такий пакет акцій
стане більше, менше або рівним пороговому
значенню пакету акцій, якщо виконуються
всі наступні вимоги:
1) таке набуття або відчуження здійснено
Національним банком України в рамках
провадження ним монетарної (грошовокредитної) політики;
2) Національний банк України не
користується правом голосу за такими
акціями.
Стаття 65. Придбання акцій приватного
акціонерного
товариства
за
наслідками
придбання контрольного пакета акцій
1. Особа (особи, що діють спільно)
протягом одного робочого дня з дати укладення
нею договору, за наслідками виконання якого
вона з урахуванням кількості акцій, які
належать їй та її афілійованим особам, стане
(прямо
або
опосередковано)
власником
контрольного
пакета
акцій
приватного
акціонерного товариства, зобов'язана подати до
товариства та Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку повідомлення про
укладення такого договору.

Виключити по тексту статті
«голосуючі» та «або через
особу, яка провадить
діяльність із оприлюднення
регульованої інформації від
імені учасників фондового
ринку».
«Розміщення» замінити на
«оприлюднення»

Товариство в одноденний строк зобов'язане
оприлюднити зазначене повідомлення на вебсайті товариства та у загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку про ринок
цінних паперів.

2. Особа (особи, що діють спільно), яка
внаслідок
придбання
акцій
приватного
акціонерного
товариства
з
урахуванням
кількості акцій, які належать їй та її
афілійованим особам, стала (прямо або
опосередковано)
власником
контрольного
пакета
акцій
приватного
акціонерного
товариства, в одноденний строк з дня набуття
нею права власності на такий пакет акцій
зобов'язана подати до Національної комісії з
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цінних паперів та фондового ринку та
товариства інформацію про набуття нею такого
пакета із зазначенням інформації про найвищу
ціну, за якою вона придбавала акції цього
товариства протягом 12 місяців, що передують
дню набуття такого пакета акцій включно з
днем набуття, та дати набуття такого пакета.
Товариство в одноденний строк зобов'язане
розмістити зазначену інформацію на веб-сайті
товариства
та
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку про ринок
цінних паперів.

Наглядова рада (або виконавчий орган
товариства, якщо утворення наглядової ради не
передбачено статутом товариства) не пізніш як
за 25 робочих днів з дня отримання такої
інформації має затвердити ціну придбання
акцій та повідомити її особі (особам, що діють
спільно), зазначеній в абзаці першому цієї
частини.
3. Ціна придбання акцій визначається за
найбільшою з таких:
1) ринкова вартість, визначена суб’єктом
оціночної діяльності відповідно до статті 8
цього Закону, станом на день, що передує дню
розміщення
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних про ринок цінних
паперів Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку повідомлення про
укладення особою (особами, що діють спільно)
договору, за наслідками виконання якого вона з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та
її афілійованим особам, стане (прямо або
опосередковано)
власником
контрольного
пакета
акцій
приватного
акціонерного
товариства;

2) найвища ціна, за якою особа (особи, що
діють спільно) опосередковано набула право

цінних паперів та фондового ринку та
товариства інформацію про набуття нею такого
пакета із зазначенням інформації про найвищу
ціну, за якою вона придбавала акції цього
товариства протягом 12 місяців, що передують
дню набуття такого пакета акцій включно з
днем набуття, та дати набуття такого пакета.
Товариство в одноденний строк зобов'язане
розмістити зазначену інформацію на веб-сайті
товариства
та
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку про ринок
цінних паперів або через особу, яка провадить
діяльність із оприлюднення регульованої
інформації від імені учасників фондового
ринку.
Наглядова рада (або виконавчий орган
товариства, якщо утворення наглядової ради не
передбачено статутом товариства) не пізніш як
за 25 робочих днів з дня отримання такої
інформації має затвердити ціну придбання
голосуючих акцій та повідомити її особі
(особам, що діють спільно), зазначеній в абзаці
першому цієї частини.
3. Ціна придбання голосуючих акцій
визначається за найбільшою з таких:
1) ринкова вартість, визначена суб’єктом
оціночної діяльності відповідно до статті 8
цього Закону, станом на останній робочий
день, що передує дню розміщення у
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів
або через особу, яка провадить діяльність із
оприлюднення регульованої інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
повідомлення про укладення особою (особами,
що діють спільно) договору, за наслідками
виконання якого вона з урахуванням кількості
акцій, які належать їй та її афілійованим
особам, стане (прямо або опосередковано)
власником
контрольного
пакета
акцій
приватного акціонерного товариства;
2) найвища ціна, за якою особа (особи, що
діють спільно) опосередковано набула право

цінних паперів та фондового ринку та
товариства інформацію про набуття нею такого
пакета із зазначенням інформації про найвищу
ціну, за якою вона придбавала акції цього
товариства протягом 12 місяців, що передують
дню набуття такого пакета акцій включно з
днем набуття, та дати набуття такого пакета.
Товариство в одноденний строк зобов'язане
розмістити зазначену інформацію на веб-сайті
товариства
та
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку про ринок
цінних паперів.

Наглядова рада (або виконавчий орган
товариства, якщо утворення наглядової ради не
передбачено статутом товариства) не пізніш як
за 25 робочих днів з дня отримання такої
інформації має затвердити ціну придбання
голосуючих акцій та повідомити її особі
(особам, що діють спільно), зазначеній в абзаці
першому цієї частини.
3. Ціна придбання голосуючих акцій
визначається за найбільшою з таких:
1) ринкова вартість, визначена суб’єктом
оціночної діяльності відповідно до статті 8
цього Закону, станом на останній робочий
день, що передує дню оприлюднення у
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів
повідомлення про укладення особою (особами,
що діють спільно) договору, за наслідками
виконання якого вона з урахуванням кількості
акцій, які належать їй та її афілійованим
особам, стане (прямо або опосередковано)
власником
контрольного
пакета
акцій
приватного акціонерного товариства;

2) найвища ціна, за якою особа (особи, що
діють спільно) опосередковано набула право
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власності на акції цього товариства шляхом
придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної
особи протягом 12 місяців, що передують дню
набуття такого пакета акцій включно з днем
набуття такою особою контрольного пакета
акцій товариства;
3) найвища ціна, за якою особа (особи, що
діють спільно) придбавала акції (паї, частки)
іншої юридичної особи, якій прямо або
опосередковано
належать
акції
цього
товариства, протягом 12 місяців, що передують
дню набуття такою особою контрольного
пакета акцій товариства включно з днем
набуття, за умови що вартість акцій товариства,
які прямо або опосередковано належать такій
юридичній особі, за даними її останньої річної
фінансової звітності становить не менше 90
відсотків загальної вартості активів такої
юридичної особи.
4. Особа (особи, що діють спільно), яка
внаслідок придбання акцій товариства з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та
її афілійованим особам, стала (прямо або
опосередковано)
власником
контрольного
пакета
акцій
приватного
акціонерного
товариства, протягом двох робочих днів з дати
отримання інформації про ціну придбання акцій
зобов'язана запропонувати всім акціонерам
придбати у них прості акції товариства, щодо
яких не встановлено обмеження (обтяження),
шляхом надсилання до товариства публічної
безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів власників простих акцій товариства про
придбання належних їм акцій (оферти).
Оферта
надсилається
на
адресу
місцезнаходження товариства на ім'я наглядової
ради або виконавчого органу (якщо утворення
наглядової ради не передбачено статутом
товариства) та до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
Наглядова рада (або виконавчий орган
товариства, якщо утворення наглядової ради не

власності на акції цього товариства шляхом
придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної
особи протягом 12 місяців, що передують дню
набуття такого пакета акцій включно з днем
набуття такою особою контрольного пакета
акцій товариства;
3) найвища ціна, за якою особа (особи, що
діють спільно) придбавала акції (паї, частки)
іншої юридичної особи, якій прямо або
опосередковано
належать
акції
цього
товариства, протягом 12 місяців, що передують
дню набуття такою особою контрольного
пакета акцій товариства включно з днем
набуття, за умови що вартість акцій товариства,
які прямо або опосередковано належать такій
юридичній особі, за даними її останньої річної
фінансової звітності становить не менше 90
відсотків загальної вартості активів такої
юридичної особи.
4. Особа (особи, що діють спільно), яка
внаслідок придбання акцій товариства з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та
її афілійованим особам, стала (прямо або
опосередковано)
власником
контрольного
пакета
акцій
приватного
акціонерного
товариства, протягом двох робочих днів з дати
отримання інформації про ціну придбання акцій
зобов'язана запропонувати всім акціонерам
придбати у них голосуючі акції товариства,
щодо яких не встановлено обмеження
(обтяження), шляхом надсилання до товариства
публічної безвідкличної пропозиції для всіх
акціонерів - власників голосуючих акцій
товариства про придбання належних їм акцій
(оферти).
Оферта
надсилається
на
адресу
місцезнаходження товариства на ім'я наглядової
ради або виконавчого органу (якщо утворення
наглядової ради не передбачено статутом
товариства) та до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку і кожній фондовій
біржі, на які цінні папери (акції) товариства
допущено до торгів.
Наглядова рада (або виконавчий орган
товариства, якщо утворення наглядової ради не

власності на акції цього товариства шляхом
придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної
особи протягом 12 місяців, що передують дню
набуття такого пакета акцій включно з днем
набуття такою особою контрольного пакета
акцій товариства;
3) найвища ціна, за якою особа (особи, що
діють спільно) придбавала акції (паї, частки)
іншої юридичної особи, якій прямо або
опосередковано
належать
акції
цього
товариства, протягом 12 місяців, що передують
дню набуття такою особою контрольного
пакета акцій товариства включно з днем
набуття, за умови що вартість акцій товариства,
які прямо або опосередковано належать такій
юридичній особі, за даними її останньої річної
фінансової звітності становить не менше 90
відсотків загальної вартості активів такої
юридичної особи.
4. Особа (особи, що діють спільно), яка
внаслідок придбання акцій товариства з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та
її афілійованим особам, стала (прямо або
опосередковано)
власником
контрольного
пакета
акцій
приватного
акціонерного
товариства, протягом двох робочих днів з дати
отримання інформації про ціну придбання акцій
зобов'язана запропонувати всім акціонерам
придбати у них голосуючі акції товариства,
щодо яких не встановлено обмеження
(обтяження), шляхом надсилання до товариства
публічної безвідкличної пропозиції для всіх
акціонерів - власників голосуючих акцій
товариства про придбання належних їм акцій
(оферти).
Оферта
надсилається
на
адресу
місцезнаходження товариства на ім'я наглядової
ради або виконавчого органу (якщо утворення
наглядової ради не передбачено статутом
товариства) та до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку і кожній фондовій
біржі, на які цінні папери (акції) товариства
допущено до торгів.
Наглядова рада (або виконавчий орган
товариства, якщо утворення наглядової ради не
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передбачено статутом товариства) зобов'язана
розмістити зазначену оферту на веб-сайті
товариства
та
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних про ринок цінних
паперів Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, а також
надіслати її кожному власнику простих акцій
товариства відповідно до переліку акціонерів
товариства протягом семи робочих днів з дня
надходження оферти.

У разі якщо власниками контрольного
пакета акцій товариства є дві та більше особи,
що діють спільно, такі особи мають визначити
особу, відповідальну за реалізацію норм,
передбачених
цією
статтею
(далі
–
відповідальна особа).
5. Оферта має містити відомості про:
1) особу (кожну з осіб, що діють спільно),
яка внаслідок придбання акцій приватного
акціонерного
товариства
з
урахуванням
кількості акцій, які належать їй та її
афілійованим особам, стала (прямо або
опосередковано)
власником
контрольного
пакета акцій товариства, та її афілійованих осіб
(ім’я (найменування), реєстраційний номер
облікової картки платника податків (для
фізичної особи), код згідно з Єдиним
державним реєстром юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань
(для юридичної особи – резидента), код/номер з
торговельного, банківського чи судового
реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи нерезидента) особи (кожної з осіб, що діють
спільно) та її афілійованих осіб), місце
проживання (місцезнаходження), кількість, тип
та/або клас акцій товариства, належних кожній
із зазначених осіб, контактні дані особи (кожної
з осіб, що діють спільно);
2) відповідальну особу, у разі якщо
власниками
контрольного
пакета
акцій

передбачено статутом товариства) зобов'язана
розмістити зазначену оферту на веб-сайті
товариства
та
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів або через особу,
яка провадить діяльність із оприлюднення
регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку, а також надіслати її
кожному
власнику
голосуючих
акцій
товариства відповідно до переліку акціонерів
товариства протягом семи робочих днів з дня
надходження оферти.
У разі якщо власниками контрольного
пакета акцій товариства є дві та більше особи,
що діють спільно, такі особи мають визначити
особу, відповідальну за реалізацію норм,
передбачених
цією
статтею
(далі
–
відповідальна особа).
5. Оферта має містити відомості про:
1) особу (кожну з осіб, що діють спільно),
яка внаслідок придбання акцій приватного
акціонерного
товариства
з
урахуванням
кількості акцій, які належать їй та її
афілійованим особам, стала (прямо або
опосередковано)
власником
контрольного
пакета акцій товариства, та її афілійованих осіб
(ім’я (найменування), реєстраційний номер
облікової картки платника податків (для
фізичної особи), код згідно з Єдиним
державним реєстром юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань
(для юридичної особи – резидента), код/номер з
торговельного, банківського чи судового
реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи нерезидента) особи (кожної з осіб, що діють
спільно) та її афілійованих осіб), місце
проживання (місцезнаходження), кількість, тип
та/або клас акцій товариства, належних кожній
із зазначених осіб, контактні дані особи (кожної
з осіб, що діють спільно);
2) відповідальну особу, у разі якщо
власниками
контрольного
пакета
акцій

передбачено статутом товариства) зобов'язана
оприлюднити зазначену оферту на веб-сайті
товариства
та
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів, а також надіслати її
кожному
власнику
голосуючих
акцій
товариства відповідно до переліку акціонерів
товариства протягом семи робочих днів з дня
надходження оферти.

У разі якщо власниками контрольного
пакета акцій товариства є дві та більше особи,
що діють спільно, такі особи мають визначити
особу, відповідальну за реалізацію норм,
передбачених
цією
статтею
(далі
–
відповідальна особа).
5. Оферта має містити відомості про:
1) особу (кожну з осіб, що діють спільно),
яка внаслідок придбання акцій приватного
акціонерного
товариства
з
урахуванням
кількості акцій, які належать їй та її
афілійованим особам, стала (прямо або
опосередковано)
власником
контрольного
пакета акцій товариства, та її афілійованих осіб
(ім’я (найменування), реєстраційний номер
облікової картки платника податків (для
фізичної особи), код згідно з Єдиним
державним реєстром юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань
(для юридичної особи – резидента), код/номер з
торговельного, банківського чи судового
реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи нерезидента) особи (кожної з осіб, що діють
спільно) та її афілійованих осіб), місце
проживання (місцезнаходження), кількість, тип
та/або клас акцій товариства, належних кожній
із зазначених осіб, контактні дані особи (кожної
з осіб, що діють спільно);
2) відповідальну особу, у разі якщо
власниками
контрольного
пакета
акцій
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товариства є дві та більше особи, що діють
спільно (ім’я (найменування), реєстраційний
номер облікової картки платника податків (для
фізичної особи), код згідно з Єдиним
державним реєстром юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань
(для юридичної особи – резидента), код/номер з
торговельного, банківського чи судового
реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи –
нерезидента),
місце
проживання
(місцезнаходження),
контактні
дані
відповідальної особи);
3) ціну придбання акцій та порядок її
визначення;
4) строк, протягом якого акціонери можуть
повідомити про прийняття пропозиції про
придбання акцій відповідно до частини шостої
цієї статті;
5)
порядок
оплати
акцій,
що
придбаваються;
6) спосіб (способи) оплати акцій, що
придбаваються.
6. Строк, протягом якого акціонери можуть
повідомити особу, яка придбала контрольний
пакет акцій, або відповідальну особу щодо
прийняття пропозиції про придбання акцій, має
становити від 10 до 50 робочих днів з дати
надходження оферти.
7. Якщо після розміщення оферти у
загальнодоступній інформаційній базі даних
про ринок цінних паперів Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
та до закінчення строку для її прийняття особа
(особи, що діють спільно), яка придбала
контрольний пакет акцій товариства, придбає
акції за ціною вищою, ніж ціна, зазначена в
оферті, така особа повинна підвищити ціну
придбання до найвищої ціни та надіслати до
товариства змінену оферту для подальшого
надіслання її товариством усім акціонерам та
розміщення зміненої оферти на веб-сайті
товариства
та
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних про ринок цінних

товариства є дві та більше особи, що діють
спільно (ім’я (найменування), реєстраційний
номер облікової картки платника податків (для
фізичної особи), код згідно з Єдиним
державним реєстром юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань
(для юридичної особи – резидента), код/номер з
торговельного, банківського чи судового
реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи –
нерезидента),
місце
проживання
(місцезнаходження),
контактні
дані
відповідальної особи);
3) ціну придбання голосуючих акцій та
порядок її визначення;
4) строк, протягом якого акціонери можуть
повідомити про прийняття пропозиції про
придбання голосуючих акцій відповідно до
частини шостої цієї статті;
5) порядок оплати голосуючих акцій, що
придбаваються;
6) спосіб (способи) оплати голосуючих
акцій, що придбаваються.
6. Строк, протягом якого акціонери можуть
повідомити особу, яка придбала контрольний
пакет акцій, або відповідальну особу щодо
прийняття
пропозиції
про
придбання
голосуючих акцій, має становити від 10 до 50
робочих днів з дати надходження оферти.
7. Якщо після розміщення оферти у
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів
або через особу, яка провадить діяльність із
оприлюднення регульованої інформації від
імені учасників фондового ринку та до
закінчення строку для її прийняття особа
(особи, що діють спільно), яка придбала
контрольний пакет акцій товариства, придбає
акції за ціною вищою, ніж ціна, зазначена в
оферті, така особа повинна підвищити ціну
придбання до найвищої ціни та надіслати до
товариства змінену оферту для подальшого
надіслання її товариством усім акціонерам та

товариства є дві та більше особи, що діють
спільно (ім’я (найменування), реєстраційний
номер облікової картки платника податків (для
фізичної особи), код згідно з Єдиним
державним реєстром юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань
(для юридичної особи – резидента), код/номер з
торговельного, банківського чи судового
реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи –
нерезидента),
місце
проживання
(місцезнаходження),
контактні
дані
відповідальної особи);
3) ціну придбання акцій та порядок її
визначення;
4) строк, протягом якого акціонери можуть
повідомити про прийняття пропозиції про
придбання акцій відповідно до частини шостої
цієї статті;
5)
порядок
оплати
акцій,
що
придбаваються;
6) спосіб (способи) оплати акцій, що
придбаваються.
6. Строк, протягом якого акціонери можуть
повідомити особу, яка придбала контрольний
пакет акцій, або відповідальну особу щодо
прийняття пропозиції про придбання акцій, має
становити від 10 до 50 робочих днів з дати
надходження оферти.
7. Якщо після оприлюденння оферти у
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів
та до закінчення строку для її прийняття особа
(особи, що діють спільно), яка придбала
контрольний пакет акцій товариства, придбає
акції за ціною вищою, ніж ціна, зазначена в
оферті, така особа повинна підвищити ціну
придбання до найвищої ціни та надіслати до
товариства змінену оферту для подальшого
надіслання її товариством усім акціонерам та
оприлюднення зміненої оферти на веб-сайті
товариства
та
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної
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паперів Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку. У зміненій
оферті змінюється лише інформація про ціну
придбання акцій.

У разі надсилання до товариства зміненої
оферти
особа,
яка
стала
власником
контрольного пакета акцій товариства, або
відповідальна особа має компенсувати різницю
у ціні акцій тим акціонерам, акції яких до цього
були придбані.
Оплата вартості акцій, що придбаваються,
може здійснюватися грошовими коштами,
цінними паперами або поєднанням грошових
коштів і цінних паперів.
Конкретний спосіб оплати вартості акцій із
запропонованих
в
оферті
визначається
акціонером, у якого такі акції придбаваються.
При цьому одним із способів оплати
вартості акцій, запропонованих в оферті, має
бути оплата виключно грошовими коштами.
8. Протягом 30 днів з дня закінчення
зазначеного в оферті строку особа, яка
придбала контрольний пакет акцій, або
відповідальна особа має сплатити акціонерам,
які прийняли пропозицію про придбання акцій,
вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в
оферті ціни придбання, а акціонер, який
прийняв пропозицію про придбання акцій, має
вчинити усі дії, необхідні для набуття особою,
яка придбала контрольний пакет акцій, або
відповідальною особою права власності на його
акції. При цьому розрахунки за результатами
таких
дій
здійснюються
в
порядку,
встановленому
законодавством
про
депозитарну систему України за принципом
"поставка цінних паперів проти оплати".

розміщення зміненої оферти на веб-сайті
товариства
та
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів або через особу,
яка провадить діяльність із оприлюднення
регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку. У зміненій оферті
змінюється лише інформація про ціну
придбання голосуючих акцій.
У разі надсилання до товариства зміненої
оферти
особа,
яка
стала
власником
контрольного пакета акцій товариства, або
відповідальна особа має компенсувати різницю
у ціні голосуючих акцій тим акціонерам, акції
яких до цього були придбані.
Оплата вартості голосуючих акцій, що
придбаваються,
може
здійснюватися
грошовими коштами, цінними паперами або
поєднанням грошових коштів і цінних паперів.
Конкретний
спосіб
оплати
вартості
голосуючих акцій із запропонованих в оферті
визначається акціонером, у якого такі акції
придбаваються.
При цьому одним із способів оплати
вартості голосуючих акцій, запропонованих в
оферті, має бути оплата виключно грошовими
коштами.
8. Протягом 30 днів з дня закінчення
зазначеного в оферті строку особа, яка
придбала контрольний пакет акцій, або
відповідальна особа має сплатити акціонерам,
які прийняли пропозицію про придбання
голосуючих акцій, вартість їхніх акцій
виходячи із зазначеної в оферті ціни придбання,
а акціонер, який прийняв пропозицію про
придбання голосуючих акцій, має вчинити усі
дії, необхідні для набуття особою, яка придбала
контрольний пакет акцій, або відповідальною
особою права власності на його акції. При
цьому розрахунки за результатами таких дій
здійснюються в порядку, встановленому
законодавством про депозитарну систему
України за принципом "поставка цінних паперів
проти оплати".

комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів. У зміненій оферті
змінюється лише інформація про ціну
придбання голосуючих акцій.

У разі надсилання до товариства зміненої
оферти
особа,
яка
стала
власником
контрольного пакета акцій товариства, або
відповідальна особа має компенсувати різницю
у ціні акцій тим акціонерам, акції яких до цього
були придбані.
Оплата вартості акцій, що придбаваються,
може здійснюватися грошовими коштами,
цінними паперами або поєднанням грошових
коштів і цінних паперів.
Конкретний спосіб оплати вартості акцій із
запропонованих
в
оферті
визначається
акціонером, у якого такі акції придбаваються.
При цьому одним із способів оплати
вартості голосуючих акцій, запропонованих в
оферті, має бути оплата виключно грошовими
коштами.
8. Протягом 30 днів з дня закінчення
зазначеного в оферті строку особа, яка
придбала контрольний пакет акцій, або
відповідальна особа має сплатити акціонерам,
які прийняли пропозицію про придбання акцій,
вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в
оферті ціни придбання, а акціонер, який
прийняв
пропозицію
про
придбання
голосуючих акцій, має вчинити усі дії,
необхідні для набуття особою, яка придбала
контрольний пакет акцій, або відповідальною
особою права власності на його акції. При
цьому розрахунки за результатами таких дій
здійснюються в порядку, встановленому
законодавством про депозитарну систему
України за принципом "поставка цінних паперів
проти оплати".
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9. Положення цієї статті не поширюються
на особу (осіб, що діють спільно) у разі:
1) якщо така особа вже є власником
контрольного пакета акцій з урахуванням
кількості акцій, що належать їй та/або її
афілійованим особам;
2) набуття особою контрольного пакета
акцій у порядку спадкування в результаті
ліквідації юридичної особи;
3) набуття контрольного пакета акцій у
процесі заснування акціонерного товариства.

9. Положення цієї статті не поширюються
на особу (осіб, що діють спільно) у разі:
1) якщо така особа вже є власником
контрольного пакета акцій з урахуванням
кількості акцій, що належать їй та/або її
афілійованим особам;
2) набуття особою контрольного пакета
акцій у порядку спадкування в результаті
ліквідації юридичної особи;
3) набуття контрольного пакета акцій у
процесі заснування акціонерного товариства.

9. Положення цієї статті не поширюються
на особу (осіб, що діють спільно) у разі:
1) якщо така особа вже є власником
контрольного пакета акцій з урахуванням
кількості акцій, що належать їй та/або її
афілійованим особам;
2) набуття особою контрольного пакета
акцій у порядку спадкування в результаті
ліквідації юридичної особи;
3) набуття контрольного пакета акцій у
процесі заснування акціонерного товариства.

Стаття 651. Придбання акцій публічного
акціонерного
товариства
за
наслідками
придбання контрольного пакета акцій або
значного контрольного пакета акцій
1. Особа (особи, що діють спільно)
протягом одного робочого дня з дати укладення
нею договору, за наслідками виконання якого
вона з урахуванням кількості акцій, які
належать їй та її афілійованим особам, стане
(прямо
або
опосередковано)
власником
контрольного пакета акцій або значного
контрольного
пакета
акцій
публічного
акціонерного товариства, зобов'язана подати до
товариства та Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку повідомлення про
укладення такого договору.
Товариство в одноденний строк зобов'язане
розмістити зазначене повідомлення на веб-сайті
товариства
та
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних про ринок цінних
паперів Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.

Стаття 651. Придбання голосуючих акцій
публічного
акціонерного
товариства
за
наслідками придбання контрольного пакета
акцій або значного контрольного пакета акцій
1. Особа (особи, що діють спільно)
протягом одного робочого дня з дати укладення
нею договору, за наслідками виконання якого
вона з урахуванням кількості акцій, які
належать їй та її афілійованим особам, стане
(прямо
або
опосередковано)
власником
контрольного пакета акцій або значного
контрольного
пакета
акцій
публічного
акціонерного товариства, зобов'язана подати до
товариства та Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку повідомлення про
укладення такого договору.
Товариство в одноденний строк зобов'язане
розмістити зазначене повідомлення на веб-сайті
товариства
та
у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів або через особу,
яка провадить діяльність із оприлюднення
регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку.
2. Особа (особи, що діють спільно), яка
внаслідок придбання акцій товариства з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та
її афілійованим особам, стала (прямо або
опосередковано)
власником
контрольного
пакета акцій або значного контрольного пакета
акцій публічного акціонерного товариства, в
одноденний строк з дня набуття нею права

Стаття 651. Придбання акцій публічного
акціонерного
товариства
за
наслідками
придбання контрольного пакета акцій або
значного контрольного пакета акцій
1. Особа (особи, що діють спільно)
протягом одного робочого дня з дати укладення
нею договору, за наслідками виконання якого
вона з урахуванням кількості акцій, які
належать їй та її афілійованим особам, стане
(прямо
або
опосередковано)
власником
контрольного пакета акцій або значного
контрольного
пакета
акцій
публічного
акціонерного товариства, зобов'язана подати до
товариства та Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку повідомлення про
укладення такого договору.
Товариство в одноденний строк зобов'язане
оприлюднити зазначене повідомлення на вебсайті товариства та у загальнодоступній
інформаційній базі
даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів.

2. Особа (особи, що діють спільно), яка
внаслідок придбання акцій товариства з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та
її афілійованим особам, стала (прямо або
опосередковано)
власником
контрольного
пакета акцій або значного контрольного пакета
акцій публічного акціонерного товариства, в
одноденний строк з дня набуття нею права

Виключити по тексту статті
«голосуючі» та «або через
особу, яка провадить
діяльність із оприлюднення
регульованої інформації від
імені учасників фондового
ринку».
«Розміщення» замінити на
«оприлюднення»

2. Особа (особи, що діють спільно), яка
внаслідок придбання акцій товариства з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та
її афілійованим особам, стала (прямо або
опосередковано)
власником
контрольного
пакета акцій або значного контрольного пакета
акцій публічного акціонерного товариства, в
одноденний строк з дня набуття нею права
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власності на такий пакет акцій зобов'язана
подати до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку та товариства інформацію
про набуття нею такого пакета із зазначенням
інформації про найвищу ціну, за якою вона
придбавала акції цього товариства протягом 12
місяців, що передують дню набуття такого
пакета акцій включно з днем набуття, та про
дату набуття такого пакета.
Товариство в одноденний строк зобов'язане
розмістити зазначену інформацію на веб-сайті
товариства
та
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку про ринок
цінних паперів.

Наглядова рада (або виконавчий орган
товариства, якщо утворення наглядової ради не
передбачено статутом товариства) не пізніш як
за п’ять робочих днів з дня отримання такої
інформації має затвердити ціну придбання
акцій та повідомити її особі (особам, що діють
спільно), зазначеній в абзаці першому цієї
частини.
3. Ціна придбання акцій визначається за
найбільшою з таких:
1) ринкова вартість, визначена відповідно
до статті 8 цього Закону, станом на день, що
передує дню розміщення у загальнодоступній
інформаційній базі даних про ринок цінних
паперів Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку повідомлення про
укладення особою (особами, що діють спільно)
договору, за наслідками виконання якого вона з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та
її афілійованим особам, стане (прямо або
опосередковано)
власником
контрольного
пакета акцій або значного контрольного пакета
акцій публічного акціонерного товариства;

власності на такий пакет акцій зобов'язана
подати до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку та товариства інформацію
про набуття нею такого пакета із зазначенням
інформації про найвищу ціну, за якою вона
придбавала акції цього товариства протягом 12
місяців, що передують дню набуття такого
пакета акцій включно з днем набуття, та про
дату набуття такого пакета.
Товариство в одноденний строк зобов'язане
розмістити зазначену інформацію на веб-сайті
товариства
та
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку про ринок
цінних паперів або через особу, яка провадить
діяльність із оприлюднення регульованої
інформації від імені учасників фондового
ринку.
Наглядова рада (або виконавчий орган
товариства, якщо утворення наглядової ради не
передбачено статутом товариства) не пізніш як
за п’ять робочих днів з дня отримання такої
інформації має затвердити ціну придбання
голосуючих акцій та повідомити її особі
(особам, що діють спільно), зазначеній в абзаці
першому цієї частини.
3. Ціна придбання голосуючих акцій
визначається за найбільшою з таких:
1) ринкова вартість, визначена відповідно
до статті 8 цього Закону, станом на останній
робочий день, що передує дню розміщення у
загальнодоступній інформаційній базі даних
про ринок цінних паперів Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
або через особу, яка провадить діяльність із
оприлюднення регульованої інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
повідомлення про укладення особою (особами,
що діють спільно) договору, за наслідками
виконання якого вона з урахуванням кількості
акцій, які належать їй та її афілійованим
особам, стане (прямо або опосередковано)
власником контрольного пакета акцій або
значного контрольного пакета акцій публічного
акціонерного товариства;

власності на такий пакет акцій зобов'язана
подати до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку та товариства інформацію
про набуття нею такого пакета із зазначенням
інформації про найвищу ціну, за якою вона
придбавала акції цього товариства протягом 12
місяців, що передують дню набуття такого
пакета акцій включно з днем набуття, та про
дату набуття такого пакета.
Товариство в одноденний строк зобов'язане
оприлюднити зазначену інформацію на вебсайті товариства та у загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку про ринок
цінних паперів.

Наглядова рада (або виконавчий орган
товариства, якщо утворення наглядової ради не
передбачено статутом товариства) не пізніш як
за п’ять робочих днів з дня отримання такої
інформації має затвердити ціну придбання
акцій та повідомити її особі (особам, що діють
спільно), зазначеній в абзаці першому цієї
частини.
3. Ціна придбання акцій визначається за
найбільшою з таких:
1) ринкова вартість, визначена відповідно
до статті 8 цього Закону, станом на останній
робочий день, що передує дню оприлюднення
у загальнодоступній інформаційній базі
даних
про
ринок
цінних
паперів
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку повідомлення про укладення
особою (особами, що діють спільно) договору,
за наслідками виконання якого вона з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та
її афілійованим особам, стане (прямо або
опосередковано)
власником
контрольного
пакета акцій або значного контрольного пакета
акцій публічного акціонерного товариства;
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2) найвища ціна, за якою особа (особи, що
діють спільно) опосередковано набула право
власності на акції цього товариства шляхом
придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної
особи протягом 12 місяців, що передують дню
набуття такою особою контрольного пакета або
значного контрольного пакета акцій товариства
включно з днем набуття;
3) найвища ціна, за якою особа (особи, що
діють спільно) придбавала акції (паї, частки)
іншої юридичної особи, якій прямо або
опосередковано
належать
акції
цього
товариства, протягом 12 місяців, що передують
дню набуття такою особою контрольного
пакета або значного контрольного пакета акцій
товариства включно з днем набуття, за умови
що вартість акцій товариства, які прямо або
опосередковано належать такій юридичній
особі, за даними її останньої річної фінансової
звітності становить не менше 90 відсотків
загальної вартості активів такої юридичної
особи.
4. Особа (особи, що діють спільно), яка
внаслідок придбання акцій товариства з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та
її афілійованим особам, стала (прямо або
опосередковано)
власником
контрольного
пакета акцій або значного контрольного пакета
акцій товариства, протягом двох робочих днів з
дати отримання інформації про ціну придбання
зобов’язана запропонувати всім акціонерам
придбати у них прості акції товариства, щодо
яких не встановлено обмеження (обтяження),
шляхом надсилання до товариства публічної
безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів власників простих акцій товариства про
придбання належних їм акцій (оферти).
Оферта
надсилається
за
адресою
місцезнаходження товариства на ім'я наглядової
ради або виконавчого органу (якщо утворення
наглядової ради не передбачено статутом
товариства) та до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку і кожної фондової
біржі, на якій товариство пройшло
процедуру включення акцій до біржового

2) найвища ціна, за якою особа (особи, що
діють спільно) опосередковано набула право
власності на акції цього товариства шляхом
придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної
особи протягом 12 місяців, що передують дню
набуття такою особою контрольного пакета або
значного контрольного пакета акцій товариства
включно з днем набуття;
3) найвища ціна, за якою особа (особи, що
діють спільно) придбавала акції (паї, частки)
іншої юридичної особи, якій прямо або
опосередковано
належать
акції
цього
товариства, протягом 12 місяців, що передують
дню набуття такою особою контрольного
пакета або значного контрольного пакета акцій
товариства включно з днем набуття, за умови
що вартість акцій товариства, які прямо або
опосередковано належать такій юридичній
особі, за даними її останньої річної фінансової
звітності становить не менше 90 відсотків
загальної вартості активів такої юридичної
особи.
4. Особа (особи, що діють спільно), яка
внаслідок придбання акцій товариства з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та
її афілійованим особам, стала (прямо або
опосередковано)
власником
контрольного
пакета акцій або значного контрольного пакета
акцій товариства, протягом двох робочих днів з
дати отримання інформації про ціну придбання
зобов’язана запропонувати всім акціонерам
придбати у них голосуючі акції товариства,
щодо яких не встановлено обмеження
(обтяження), шляхом надсилання до товариства
публічної безвідкличної пропозиції для всіх
акціонерів - власників голосуючих акцій
товариства про придбання належних їм акцій
(оферти).
Оферта
надсилається
за
адресою
місцезнаходження товариства на ім'я наглядової
ради або виконавчого органу (якщо утворення
наглядової ради не передбачено статутом
товариства) та до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку і кожній фондовій
біржі, на які цінні папери (акції) товариства

2) найвища ціна, за якою особа (особи, що
діють спільно) опосередковано набула право
власності на акції цього товариства шляхом
придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної
особи протягом 12 місяців, що передують дню
набуття такою особою контрольного пакета або
значного контрольного пакета акцій товариства
включно з днем набуття;
3) найвища ціна, за якою особа (особи, що
діють спільно) придбавала акції (паї, частки)
іншої юридичної особи, якій прямо або
опосередковано
належать
акції
цього
товариства, протягом 12 місяців, що передують
дню набуття такою особою контрольного
пакета або значного контрольного пакета акцій
товариства включно з днем набуття, за умови
що вартість акцій товариства, які прямо або
опосередковано належать такій юридичній
особі, за даними її останньої річної фінансової
звітності становить не менше 90 відсотків
загальної вартості активів такої юридичної
особи.
4. Особа (особи, що діють спільно), яка
внаслідок придбання акцій товариства з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та
її афілійованим особам, стала (прямо або
опосередковано)
власником
контрольного
пакета акцій або значного контрольного пакета
акцій товариства, протягом двох робочих днів з
дати отримання інформації про ціну придбання
зобов’язана запропонувати всім акціонерам
придбати у них акції товариства, щодо яких не
встановлено обмеження (обтяження), шляхом
надсилання
до
товариства
публічної
безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів власників акцій товариства про придбання
належних їм акцій (оферти).
Оферта
надсилається
за
адресою
місцезнаходження товариства на ім'я наглядової
ради або виконавчого органу (якщо утворення
наглядової ради не передбачено статутом
товариства) та до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку і кожній фондовій
біржі, на які цінні папери (акції) товариства
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реєстру.
Наглядова рада (або виконавчий орган
товариства, якщо утворення наглядової ради не
передбачено статутом товариства) зобов'язана
розмістити зазначену оферту на веб-сайті
товариства
та
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних про ринок цінних
паперів Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, а також
надіслати її кожному власнику простих акцій
товариства відповідно до переліку акціонерів
товариства протягом семи робочих днів з дня
надходження оферти.
Після розміщення оферти на веб-сайті
товариства
та
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних про ринок цінних
паперів Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку наглядова ради
(або виконавчий орган товариства, якщо
утворення наглядової ради не передбачено
статутом товариства) має поінформувати про
оферту представників працівників або, якщо
таких представників немає, самих працівників
товариства у спосіб, визначений внутрішніми
документами товариства.
У разі якщо власниками контрольного
пакета акцій або значного контрольного пакета
акцій товариства є дві та більше особи (що
діють спільно), такі особи повинні визначити
особу, відповідальну за реалізацію норм,
передбачених
цією
статтею
(далі
–
відповідальна особа).
5. Оферта має містити відомості про:
1) особу (кожну з осіб, що діють спільно),
яка внаслідок придбання акцій публічного
акціонерного
товариства
з
урахуванням
кількості акцій, які належать їй та її
афілійованим особам, стала (прямо або
опосередковано)
власником
контрольного
пакета акцій або значного контрольного пакета
акцій товариства, та її афілійованих осіб (ім’я

допущено до торгів.
Наглядова рада (або виконавчий орган
товариства, якщо утворення наглядової ради не
передбачено статутом товариства) зобов'язана
розмістити зазначену оферту на веб-сайті
товариства
та
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів або через особу,
яка провадить діяльність із оприлюднення
регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку, а також надіслати її
кожному
власнику
голосуючих
акцій
товариства відповідно до переліку акціонерів
товариства протягом семи робочих днів з дня
надходження оферти.
Після розміщення оферти на веб-сайті
товариства
та
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів або через особу,
яка провадить діяльність із оприлюднення
регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку наглядова ради (або
виконавчий орган товариства, якщо утворення
наглядової ради не передбачено статутом
товариства) має поінформувати про оферту
представників працівників або, якщо таких
представників немає, самих працівників
товариства у спосіб, визначений внутрішніми
документами товариства.
У разі якщо власниками контрольного
пакета акцій або значного контрольного пакета
акцій товариства є дві та більше особи (що
діють спільно), такі особи повинні визначити
особу, відповідальну за реалізацію норм,
передбачених
цією
статтею
(далі
–
відповідальна особа).
5. Оферта має містити відомості про:
1) особу (кожну з осіб, що діють спільно),
яка внаслідок придбання акцій публічного
акціонерного
товариства
з
урахуванням
кількості акцій, які належать їй та її
афілійованим особам, стала (прямо або
опосередковано)
власником
контрольного

допущено до торгів.
Наглядова рада (або виконавчий орган
товариства, якщо утворення наглядової ради не
передбачено статутом товариства) зобов'язана
оприлюднити зазначену оферту на веб-сайті
товариства
та
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів, а також надіслати її
кожному
власнику
голосуючих
акцій
товариства відповідно до переліку акціонерів
товариства протягом семи робочих днів з дня
надходження оферти.

Після оприлюднення оферти на веб-сайті
товариства
та
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів наглядова ради (або
виконавчий орган товариства, якщо утворення
наглядової ради не передбачено статутом
товариства) має поінформувати про оферту
представників працівників або, якщо таких
представників немає, самих працівників
товариства у спосіб, визначений внутрішніми
документами товариства.

У разі якщо власниками контрольного
пакета акцій або значного контрольного пакета
акцій товариства є дві та більше особи (що
діють спільно), такі особи повинні визначити
особу, відповідальну за реалізацію норм,
передбачених
цією
статтею
(далі
–
відповідальна особа).
5. Оферта має містити відомості про:
1) особу (кожну з осіб, що діють спільно),
яка внаслідок придбання акцій публічного
акціонерного
товариства
з
урахуванням
кількості акцій, які належать їй та її
афілійованим особам, стала (прямо або
опосередковано)
власником
контрольного

72

(найменування), реєстраційний номер облікової
картки платника податків (для фізичної особи),
код згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань (для юридичної особи
– резидента), код/номер з торговельного,
банківського
чи
судового
реєстру,
реєстраційного посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи –
нерезидента) особи (кожної з осіб, що діють
спільно) та її афілійованих осіб), місце
проживання (місцезнаходження), кількість, тип
та/або клас акцій товариства, належних кожній
із зазначених осіб, контактні дані особи (кожної
з осіб, що діють спільно);
2) відповідальну особу, у разі якщо
власниками контрольного пакета акцій або
значного контрольного пакета акцій товариства
є дві та більше особи, що діють спільно (ім’я
(найменування), реєстраційний номер облікової
картки платника податків (для фізичної особи),
код згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань (для юридичної особи
– резидента), код/номер з торговельного,
банківського чи судового реєстру, реєстраційне
посвідчення місцевого органу влади іноземної
держави про реєстрацію юридичної особи (для
юридичної особи – нерезидента), місце
проживання (місцезнаходження), контактні дані
відповідальної особи);
3) тип акцій, що придбаваються;
4) ціну придбання акцій та порядок її
визначення;
5) строк, протягом якого акціонери можуть
повідомити про прийняття пропозиції про
придбання акцій відповідно до частини шостої
цієї статті;
6)
порядок
оплати
акцій,
що
придбаваються;
7) спосіб (способи) оплати акцій, що
придбаваються;

пакета акцій або значного контрольного пакета
акцій товариства, та її афілійованих осіб (ім’я
(найменування), реєстраційний номер облікової
картки платника податків (для фізичної особи),
код згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань (для юридичної
особи – резидента), код/номер з торговельного,
банківського
чи
судового
реєстру,
реєстраційного посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи –
нерезидента) особи (кожної з осіб, що діють
спільно) та її афілійованих осіб), місце
проживання (місцезнаходження), кількість, тип
та/або клас акцій товариства, належних кожній
із зазначених осіб, контактні дані особи (кожної
з осіб, що діють спільно);
2) відповідальну особу, у разі якщо
власниками контрольного пакета акцій або
значного контрольного пакета акцій товариства
є дві та більше особи, що діють спільно (ім’я
(найменування), реєстраційний номер облікової
картки платника податків (для фізичної особи),
код згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань (для юридичної
особи – резидента), код/номер з торговельного,
банківського чи судового реєстру, реєстраційне
посвідчення місцевого органу влади іноземної
держави про реєстрацію юридичної особи (для
юридичної особи – нерезидента), місце
проживання (місцезнаходження), контактні дані
відповідальної особи);
3)
тип
голосуючих
акцій,
що
придбаваються;
4) ціну придбання голосуючих акцій та
порядок її визначення;
5) строк, протягом якого акціонери можуть
повідомити про прийняття пропозиції про
придбання голосуючих акцій відповідно до
частини шостої цієї статті;
6) порядок оплати голосуючих акцій, що
придбаваються;
7) спосіб (способи) оплати голосуючих

пакета акцій або значного контрольного пакета
акцій товариства, та її афілійованих осіб (ім’я
(найменування), реєстраційний номер облікової
картки платника податків (для фізичної особи),
код згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань (для юридичної
особи – резидента), код/номер з торговельного,
банківського
чи
судового
реєстру,
реєстраційного посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи –
нерезидента) особи (кожної з осіб, що діють
спільно) та її афілійованих осіб), місце
проживання (місцезнаходження), кількість, тип
та/або клас акцій товариства, належних кожній
із зазначених осіб, контактні дані особи (кожної
з осіб, що діють спільно);
2) відповідальну особу, у разі якщо
власниками контрольного пакета акцій або
значного контрольного пакета акцій товариства
є дві та більше особи, що діють спільно (ім’я
(найменування), реєстраційний номер облікової
картки платника податків (для фізичної особи),
код згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань (для юридичної
особи – резидента), код/номер з торговельного,
банківського чи судового реєстру, реєстраційне
посвідчення місцевого органу влади іноземної
держави про реєстрацію юридичної особи (для
юридичної особи – нерезидента), місце
проживання (місцезнаходження), контактні дані
відповідальної особи);
3) тип акцій, що придбаваються;
4) ціну придбання акцій та порядок її
визначення;
5) строк, протягом якого акціонери можуть
повідомити про прийняття пропозиції про
придбання акцій відповідно до частини шостої
цієї статті;
6)
порядок
оплати
акцій,
що
придбаваються;
7) спосіб (способи) оплати акцій, що
придбаваються;
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8) найвищу ціну, за якою особа (особи, що
діють спільно), яка придбала контрольний пакет
акцій або значний контрольний пакет акцій
товариства придбавала акції цього товариства
протягом 12 місяців, що передують дню
набуття такою особою зазначеного пакета акцій
включно з днем набуття;
9) наміри особи (осіб, що діють спільно),
яка придбала контрольний пакет акцій або
значний контрольний пакет акцій товариства,
щодо подальшої діяльності товариства, зокрема
основних напрямів його діяльності, включаючи
плани
щодо
істотної
зміни
умов
працевлаштування працівників та керівництва
товариства;
10) інформацію про джерела фінансування,
пропозиції про придбання акцій особою
(особами, що діють спільно), яка придбала
контрольний пакет акцій або значний
контрольний пакет акцій товариства;
11) інформацію про цінні папери, у разі
якщо одним із способів оплати вартості акцій,
що придбаваються, визначено оплату цінними
паперами;
12) відповідність пропозиції про придбання
акцій, що зроблена за наслідками придбання
контрольного
пакета
або
значного
контрольного пакета акцій товариства, вимогам
статті 651 цього Закону;
13) можливість будь-якого акціонера
звернутися для захисту своїх прав до
господарського суду за місцезнаходженням
товариства у разі порушення норм закону щодо
придбання акцій публічного акціонерного
товариства
за
наслідками
придбання
контрольного
пакета
або
значного
контрольного пакета акцій товариства.
6. Строк, протягом якого акціонери можуть
повідомити особу, яка придбала контрольний
пакет акцій або значний контрольний пакет
акцій товариства, або відповідальну особу щодо
прийняття пропозиції про придбання акцій, має
становити від 10 до 50 робочих днів з дати
надходження оферти.

акцій, що придбаваються;
8) найвищу ціну, за якою особа (особи, що
діють спільно), яка придбала контрольний пакет
акцій або значний контрольний пакет акцій
товариства придбавала акції цього товариства
протягом 12 місяців, що передують дню
набуття такою особою зазначеного пакета акцій
включно з днем набуття;
9) наміри особи (осіб, що діють спільно),
яка придбала контрольний пакет акцій або
значний контрольний пакет акцій товариства,
щодо подальшої діяльності товариства, зокрема
основних напрямів його діяльності, включаючи
плани
щодо
істотної
зміни
умов
працевлаштування працівників та керівництва
товариства;
10) інформацію про джерела фінансування,
пропозиції про придбання голосуючих акцій
особою (особами, що діють спільно), яка
придбала контрольний пакет акцій або значний
контрольний пакет акцій товариства;
11) інформацію про цінні папери, у разі
якщо одним із способів оплати вартості
голосуючих
акцій,
що
придбаваються,
визначено оплату цінними паперами;
12) відповідність пропозиції про придбання
голосуючих акцій, що зроблена за наслідками
придбання контрольного пакета або значного
контрольного пакета акцій товариства, вимогам
статті 651 цього Закону;
13) можливість будь-якого акціонера
звернутися для захисту своїх прав до
господарського суду за місцезнаходженням
товариства у разі порушення норм закону щодо
придбання голосуючих акцій публічного
акціонерного
товариства
за
наслідками
придбання контрольного пакета або значного
контрольного пакета акцій товариства.
6. Строк, протягом якого акціонери можуть
повідомити особу, яка придбала контрольний
пакет акцій або значний контрольний пакет
акцій товариства, або відповідальну особу щодо
прийняття
пропозиції
про
придбання
голосуючих акцій, має становити від 10 до 50
робочих днів з дати надходження оферти.

8) найвищу ціну, за якою особа (особи, що
діють спільно), яка придбала контрольний пакет
акцій або значний контрольний пакет акцій
товариства придбавала акції цього товариства
протягом 12 місяців, що передують дню
набуття такою особою зазначеного пакета акцій
включно з днем набуття;
9) наміри особи (осіб, що діють спільно),
яка придбала контрольний пакет акцій або
значний контрольний пакет акцій товариства,
щодо подальшої діяльності товариства, зокрема
основних напрямів його діяльності, включаючи
плани
щодо
істотної
зміни
умов
працевлаштування працівників та керівництва
товариства;
10) інформацію про джерела фінансування,
пропозиції про придбання акцій особою
(особами, що діють спільно), яка придбала
контрольний пакет акцій або значний
контрольний пакет акцій товариства;
11) інформацію про цінні папери, у разі
якщо одним із способів оплати вартості акцій,
що придбаваються, визначено оплату цінними
паперами;
12) відповідність пропозиції про придбання
акцій, що зроблена за наслідками придбання
контрольного
пакета
або
значного
контрольного пакета акцій товариства, вимогам
статті 651 цього Закону;
13) можливість будь-якого акціонера
звернутися для захисту своїх прав до
господарського суду за місцезнаходженням
товариства у разі порушення норм закону щодо
придбання акцій публічного акціонерного
товариства
за
наслідками
придбання
контрольного
пакета
або
значного
контрольного пакета акцій товариства.
6. Строк, протягом якого акціонери можуть
повідомити особу, яка придбала контрольний
пакет акцій або значний контрольний пакет
акцій товариства, або відповідальну особу щодо
прийняття пропозиції про придбання акцій, має
становити від 10 до 50 робочих днів з дати
надходження оферти.
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7. Якщо після розміщення оферти у
загальнодоступній інформаційній базі даних
про ринок цінних паперів Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
та до закінчення строку для її прийняття особа
(особи, що діють спільно), яка придбала
контрольний пакет акцій або значний
контрольний пакет акцій товариства, придбає
акції за ціною вищою, ніж ціна придбання
акцій, визначена в оферті, така особа має
підвищити ціну придбання до найвищої ціни та
надіслати до товариства змінену оферту для
подальшого надіслання її товариством всім
акціонерам та розміщення зміненої оферти на
веб-сайті товариства та у загальнодоступній
інформаційній базі даних про ринок цінних
паперів Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку. У зміненій
оферті змінюється лише інформація про ціну
придбання акцій.

У разі надсилання до товариства зміненої
оферти
особа,
яка
стала
власником
контрольного пакета акцій або значного
контрольного пакета акцій товариства, або
відповідальна особа має компенсувати різницю
у ціні акцій тим акціонерам, акції яких до цього
були придбані.
Оплата вартості акцій, що придбаваються,
може здійснюватися грошовими коштами,
цінними паперами або поєднанням грошових
коштів і цінних паперів.
Конкретний спосіб оплати вартості акцій із
запропонованих
в
оферті
визначається
акціонером, у якого такі акції придбаваються.
При цьому одним із способів оплати
вартості акцій, запропонованих в оферті, має
бути оплата виключно грошовими коштами.
8. Наглядова рада (або виконавчий орган,
якщо
утворення
наглядової
ради
не
передбачено
статутом
товариства)
має

7. Якщо після розміщення оферти у
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів
або через особу, яка провадить діяльність із
оприлюднення регульованої інформації від
імені учасників фондового ринку та до
закінчення строку для її прийняття особа
(особи, що діють спільно), яка придбала
контрольний пакет акцій або значний
контрольний пакет акцій товариства, придбає
акції за ціною вищою, ніж ціна придбання
голосуючих акцій, визначена в оферті, така
особа має підвищити ціну придбання до
найвищої ціни та надіслати до товариства
змінену оферту для подальшого надіслання її
товариством всім акціонерам та розміщення
зміненої оферти на веб-сайті товариства та у
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів
або через особу, яка провадить діяльність із
оприлюднення регульованої інформації від
імені учасників фондового ринку. У зміненій
оферті змінюється лише інформація про ціну
придбання голосуючих акцій.
У разі надсилання до товариства зміненої
оферти
особа,
яка
стала
власником
контрольного пакета акцій або значного
контрольного пакета акцій товариства, або
відповідальна особа має компенсувати різницю
у ціні голосуючих акцій тим акціонерам, акції
яких до цього були придбані.
Оплата вартості голосуючих акцій, що
придбаваються,
може
здійснюватися
грошовими коштами, цінними паперами або
поєднанням грошових коштів і цінних паперів.
Конкретний
спосіб
оплати
вартості
голосуючих акцій із запропонованих в оферті
визначається акціонером, у якого такі акції
придбаваються.
При цьому одним із способів оплати
вартості голосуючих акцій, запропонованих в
оферті, має бути оплата виключно грошовими
коштами.

7. Якщо після оприлюднення оферти у
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів
та до закінчення строку для її прийняття особа
(особи, що діють спільно), яка придбала
контрольний пакет акцій або значний
контрольний пакет акцій товариства, придбає
акції за ціною вищою, ніж ціна придбання
акцій, визначена в оферті, така особа має
підвищити ціну придбання до найвищої ціни та
надіслати до товариства змінену оферту для
подальшого надіслання її товариством всім
акціонерам та оприлюднення зміненої оферти
на веб-сайті товариства та у загальнодоступній
інформаційній базі даних
Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів. У зміненій оферті
змінюється лише інформація про ціну
придбання акцій.

У разі надсилання до товариства зміненої
оферти
особа,
яка
стала
власником
контрольного пакета акцій або значного
контрольного пакета акцій товариства, або
відповідальна особа має компенсувати різницю
у ціні акцій тим акціонерам, акції яких до цього
були придбані.
Оплата вартості акцій, що придбаваються,
може здійснюватися грошовими коштами,
цінними паперами або поєднанням грошових
коштів і цінних паперів.
Конкретний спосіб оплати вартості акцій із
запропонованих
в
оферті
визначається
акціонером, у якого такі акції придбаваються.
При цьому одним із способів оплати
вартості акцій, запропонованих в оферті, має
бути оплата виключно грошовими коштами.
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затвердити та оприлюднити на веб-сайті
товариства документ, що міститиме висновок
щодо реалізації положень пункту 9 частини
п’ятої цієї статті включно з оцінкою впливу
оферти на інтереси товариства, особливо на
працевлаштування працівників та керівництва
товариства, та щодо стратегічних планів особи
(осіб, що діють спільно), яка придбала
контрольний пакет акцій або значний
контрольний пакет акцій товариства та ймовірні
наслідки, що стосуються напрямів подальшої
діяльності товариства, відповідно до пункту 8
частини п’ятої цієї статті. Наглядова рада (або
виконавчий орган, якщо утворення наглядової
ради не передбачено статутом товариства) має
поінформувати про зазначене представників
працівників або, якщо таких представників
немає, самих працівників товариства. Якщо
наглядова рада (або виконавчий орган, якщо
утворення наглядової ради не передбачено
статутом товариства) у визначений строк
отримає окремі висновки представників
працівників щодо впливу оферти на зайнятість,
такі висновки додаються до документа та
оприлюднюються на веб-сайті товариства.
9. Протягом 30 днів з дня закінчення
зазначеного в оферті строку особа, яка
придбала контрольний пакет акцій або значний
контрольний пакет акцій товариства, або
відповідальна
особа
повинна
сплатити
акціонерам, які прийняли пропозицію про
придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи
із зазначеної в оферті ціни придбання, а
акціонер, який прийняв пропозицію, повинен
вчинити усі дії, необхідні для набуття особою,
яка придбала контрольний пакет акцій або
значний контрольний пакет акцій товариства,
або відповідальною особою права власності на
його акції. При цьому розрахунки за
результатами таких дій здійснюються в
порядку, встановленому законодавством про
депозитарну систему України за принципом
"поставка цінних паперів проти оплати".
10. Положення цієї статті не поширюються
на особу (осіб, що діють спільно) у разі:

8. Наглядова рада (або виконавчий орган,
якщо
утворення
наглядової
ради
не
передбачено
статутом
товариства)
має
затвердити та оприлюднити на веб-сайті
товариства документ, що міститиме висновок
щодо реалізації положень пункту 9 частини
п’ятої цієї статті включно з оцінкою впливу
оферти на інтереси товариства, особливо на
працевлаштування працівників та керівництва
товариства, та щодо стратегічних планів особи
(осіб, що діють спільно), яка придбала
контрольний пакет акцій або значний
контрольний пакет акцій товариства та ймовірні
наслідки, що стосуються напрямів подальшої
діяльності товариства, відповідно до пункту 8
частини п’ятої цієї статті. Наглядова рада (або
виконавчий орган, якщо утворення наглядової
ради не передбачено статутом товариства) має
поінформувати про зазначене представників
працівників або, якщо таких представників
немає, самих працівників товариства. Якщо
наглядова рада (або виконавчий орган, якщо
утворення наглядової ради не передбачено
статутом товариства) у визначений строк
отримає окремі висновки представників
працівників щодо впливу оферти на зайнятість,
такі висновки додаються до документа та
оприлюднюються на веб-сайті товариства.
9. Протягом 30 днів з дня закінчення
зазначеного в оферті строку особа, яка
придбала контрольний пакет акцій або значний
контрольний пакет акцій товариства, або
відповідальна
особа
повинна
сплатити
акціонерам, які прийняли пропозицію про
придбання голосуючих акцій, вартість їхніх
акцій виходячи із зазначеної в оферті ціни
придбання, а акціонер, який прийняв
пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні
для набуття особою, яка придбала контрольний
пакет акцій або значний контрольний пакет
акцій товариства, або відповідальною особою
права власності на його акції. При цьому
розрахунки за результатами таких дій
здійснюються в порядку, встановленому
законодавством про депозитарну систему

8. Наглядова рада (або виконавчий орган,
якщо
утворення
наглядової
ради
не
передбачено
статутом
товариства)
має
затвердити та оприлюднити на веб-сайті
товариства документ, що міститиме висновок
щодо реалізації положень пункту 9 частини
п’ятої цієї статті включно з оцінкою впливу
оферти на інтереси товариства, особливо на
працевлаштування працівників та керівництва
товариства, та щодо стратегічних планів особи
(осіб, що діють спільно), яка придбала
контрольний пакет акцій або значний
контрольний пакет акцій товариства та ймовірні
наслідки, що стосуються напрямів подальшої
діяльності товариства, відповідно до пункту 8
частини п’ятої цієї статті. Наглядова рада (або
виконавчий орган, якщо утворення наглядової
ради не передбачено статутом товариства) має
поінформувати про зазначене представників
працівників або, якщо таких представників
немає, самих працівників товариства. Якщо
наглядова рада (або виконавчий орган, якщо
утворення наглядової ради не передбачено
статутом товариства) у визначений строк
отримає окремі висновки представників
працівників щодо впливу оферти на зайнятість,
такі висновки додаються до документа та
оприлюднюються на веб-сайті товариства.
9. Протягом 30 днів з дня закінчення
зазначеного в оферті строку особа, яка
придбала контрольний пакет акцій або значний
контрольний пакет акцій товариства, або
відповідальна
особа
повинна
сплатити
акціонерам, які прийняли пропозицію про
придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи
із зазначеної в оферті ціни придбання, а
акціонер, який прийняв пропозицію, повинен
вчинити усі дії, необхідні для набуття особою,
яка придбала контрольний пакет акцій або
значний контрольний пакет акцій товариства,
або відповідальною особою права власності на
його акції. При цьому розрахунки за
результатами таких дій здійснюються в
порядку, встановленому законодавством про
депозитарну систему України за принципом
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1) якщо така особа вже є власником
контрольного пакета акцій з урахуванням
кількості акцій, що належать їй та/або її
афілійованим особам;
2) набуття особою контрольного пакета
акцій у порядку спадкування в результаті
ліквідації юридичної особи;
3) набуття контрольного пакета акцій у
процесі заснування акціонерного товариства.
11. Положення цієї статті не поширюються
на особу (осіб, що діють спільно) у разі:
1) якщо така особа вже є власником
значного контрольного пакета акцій з
урахуванням кількості акцій, що належать їй
та/або її афілійованим особам;
2) набуття нею значного контрольного
пакета акцій у порядку спадкування в
результаті ліквідації юридичної особи;
3) набуття значного контрольного пакета
акцій у процесі заснування акціонерного
товариства;
4) набуття значного контрольного пакета
акцій внаслідок виконання такими особами
зобов’язань щодо викупу акцій, які виникли у
них за результатами придбання контрольного
пакета акцій у розмірі 50 і більше, але менше 75
відсотків простих акцій такого товариства.

Стаття 652. Обов’язковий продаж простих
акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що
діють спільно), яка є власником домінуючого
контрольного пакета акцій
1. Особа (особи, що діють спільно), яка
внаслідок придбання акцій товариства з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та
її афілійованим особам, стала (прямо або
опосередковано)
власником
домінуючого
контрольного
пакета
акцій,
протягом
наступного робочого дня з дня набуття нею
права власності на такий пакет акцій
зобов’язана подати до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку і до

України за принципом "поставка цінних паперів
проти оплати".
10. Положення цієї статті не поширюються
на особу (осіб, що діють спільно) у разі:
1) якщо така особа вже є власником
контрольного пакета акцій з урахуванням
кількості акцій, що належать їй та/або її
афілійованим особам;
2) набуття особою контрольного пакета
акцій у порядку спадкування в результаті
ліквідації юридичної особи;
3) набуття контрольного пакета акцій у
процесі заснування акціонерного товариства.
11. Положення цієї статті не поширюються
на особу (осіб, що діють спільно) у разі:
1) якщо така особа вже є власником
значного контрольного пакета акцій з
урахуванням кількості акцій, що належать їй
та/або її афілійованим особам;
2) набуття нею значного контрольного
пакета акцій у порядку спадкування в
результаті ліквідації юридичної особи;
3) набуття значного контрольного пакета
акцій у процесі заснування акціонерного
товариства;
4) набуття значного контрольного пакета
акцій внаслідок виконання такими особами
зобов’язань щодо викупу голосуючих акцій, які
виникли у них за результатами придбання
контрольного пакета акцій у розмірі 50 і більше,
але менше 75 відсотків акцій такого товариства.
Стаття 652. Обов’язковий продаж акцій
акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють
спільно), яка є власником домінуючого
контрольного пакета акцій
1. Особа (особи, що діють спільно), яка
внаслідок придбання акцій товариства з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та
її афілійованим особам, стала (прямо або
опосередковано)
власником
домінуючого
контрольного
пакета
акцій,
протягом
наступного робочого дня з дня набуття нею
права власності на такий пакет акцій
зобов’язана подати до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку і до

"поставка цінних паперів проти оплати".
10. Положення цієї статті не поширюються
на особу (осіб, що діють спільно) у разі:
1) якщо така особа вже є власником
контрольного пакета акцій з урахуванням
кількості акцій, що належать їй та/або її
афілійованим особам;
2) набуття особою контрольного пакета
акцій у порядку спадкування в результаті
ліквідації юридичної особи;
3) набуття контрольного пакета акцій у
процесі заснування акціонерного товариства.
11. Положення цієї статті не поширюються
на особу (осіб, що діють спільно) у разі:
1) якщо така особа вже є власником
значного контрольного пакета акцій з
урахуванням кількості акцій, що належать їй
та/або її афілійованим особам;
2) набуття нею значного контрольного
пакета акцій у порядку спадкування в
результаті ліквідації юридичної особи;
3) набуття значного контрольного пакета
акцій у процесі заснування акціонерного
товариства;
4) набуття значного контрольного пакета
акцій внаслідок виконання такими особами
зобов’язань щодо викупу акцій, які виникли у
них за результатами придбання контрольного
пакета акцій у розмірі 50 і більше, але менше 75
відсотків акцій такого товариства.
Стаття 652. Обов’язковий продаж акцій
акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють
спільно), яка є власником домінуючого
контрольного пакета акцій
1. Особа (особи, що діють спільно), яка
внаслідок придбання акцій товариства з
урахуванням кількості акцій, які належать їй та
її афілійованим особам, стала (прямо або
опосередковано)
власником
домінуючого
контрольного
пакета
акцій,
протягом
наступного робочого дня з дня набуття нею
права власності на такий пакет акцій
зобов’язана подати до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку і до

Виключити по тексту статті
«або через особу, яка
провадить діяльність із
оприлюднення регульованої
інформації від імені
учасників фондового ринку».
«Розміщення» замінити на
«оприлюднення»
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товариства повідомлення про набуття права
власності на домінуючий контрольний пакет
акцій (далі – повідомлення).
2. Повідомлення має містити інформацію
про:
1) кількість акцій товариства, що належали
особі та її афілійованим особам до набуття
домінуючого контрольного пакета акцій
товариства;
2) структуру власності особи та її
афілійованих осіб (якщо станом на дату
повідомлення афілійованим особам належали
акції товариства);
3) ціну, передбачену пунктами 1 та 2
частини п’ятої цієї статті;
4) дату набуття домінуючого контрольного
пакета акцій товариства.
Інформація про структуру власності
подається в обсязі і за формою, затвердженими
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
Якщо
особа
набула
домінуючий
контрольний пакет акцій товариства, діючи
спільно з третіми особами, які не є її
афілійованими особами, до повідомлення також
включається інформація про кількість акцій
товариства, що належали таким третім особам
до набуття особою домінуючого контрольного
пакета акцій товариства. У такому разі до
повідомлення також додається копія договору,
на підставі якого особа і треті особи
узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого
контрольного
пакета
акцій
товариства.
Зазначеним договором визначається сторона
договору, уповноважена його сторонами на
вчинення правочинів щодо набуття акцій
товариства в інтересах групи осіб, що діють
спільно (уповноважена особа).
Передбачені цією статтею права і обов’язки
особи, яка набуває право власності на
домінуючий
контрольний
пакет
акцій
товариства, покладаються на уповноважену
особу.
3. Товариство не пізніше наступного
робочого дня з дати отримання повідомлення

товариства повідомлення про набуття права
власності на домінуючий контрольний пакет
акцій (далі – повідомлення).
2. Повідомлення має містити інформацію
про:
1) кількість акцій товариства, що належали
особі та її афілійованим особам до набуття
домінуючого контрольного пакета акцій
товариства;
2) структуру власності особи та її
афілійованих осіб (якщо станом на дату
повідомлення афілійованим особам належали
акції товариства);
3) ціну, передбачену пунктами 1 та 2
частини п’ятої цієї статті;
4) дату набуття домінуючого контрольного
пакета акцій товариства.
Інформація про структуру власності
подається в обсязі і за формою, затвердженими
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
Якщо
особа
набула
домінуючий
контрольний пакет акцій товариства, діючи
спільно з третіми особами, які не є її
афілійованими особами, до повідомлення також
включається інформація про кількість акцій
товариства, що належали таким третім особам
до набуття особою домінуючого контрольного
пакета акцій товариства. У такому разі до
повідомлення також додається копія договору,
на підставі якого особа і треті особи
узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого
контрольного
пакета
акцій
товариства.
Зазначеним договором визначається сторона
договору, уповноважена його сторонами на
вчинення правочинів щодо набуття акцій
товариства в інтересах групи осіб, що діють
спільно (уповноважена особа).
Передбачені цією статтею права і обов’язки
особи, яка набуває право власності на
домінуючий
контрольний
пакет
акцій
товариства, покладаються на уповноважену
особу.
3. Товариство не пізніше наступного
робочого дня з дати отримання повідомлення

товариства повідомлення про набуття права
власності на домінуючий контрольний пакет
акцій (далі – повідомлення).
2. Повідомлення має містити інформацію
про:
1) кількість акцій товариства, що належали
особі та її афілійованим особам до набуття
домінуючого контрольного пакета акцій
товариства;
2) структуру власності особи та її
афілійованих осіб (якщо станом на дату
повідомлення афілійованим особам належали
акції товариства);
3) ціну, передбачену пунктами 1 та 2
частини п’ятої цієї статті;
4) дату набуття домінуючого контрольного
пакета акцій товариства.
Інформація про структуру власності
подається в обсязі і за формою, затвердженими
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
Якщо
особа
набула
домінуючий
контрольний пакет акцій товариства, діючи
спільно з третіми особами, які не є її
афілійованими особами, до повідомлення також
включається інформація про кількість акцій
товариства, що належали таким третім особам
до набуття особою домінуючого контрольного
пакета акцій товариства. У такому разі до
повідомлення також додається копія договору,
на підставі якого особа і треті особи
узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого
контрольного
пакета
акцій
товариства.
Зазначеним договором визначається сторона
договору, уповноважена його сторонами на
вчинення правочинів щодо набуття акцій
товариства в інтересах групи осіб, що діють
спільно (уповноважена особа).
Передбачені цією статтею права і обов’язки
особи, яка набуває право власності на
домінуючий
контрольний
пакет
акцій
товариства, покладаються на уповноважену
особу.
3. Товариство не пізніше наступного
робочого дня з дати отримання повідомлення
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зобов'язане розмістити його на веб-сайті
товариства
та
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних про ринок цінних
паперів Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.

Товариство не пізніш як за 25 робочих днів
з дня отримання повідомлення повинно
затвердити ринкову вартість акцій товариства,
визначену суб’єктом оціночної діяльності
відповідно до статті 8 цього Закону, та
повідомити її особі, зазначеній у частині першій
цієї статті.
4. Протягом 90 днів з дня подання
повідомлення відповідно до частини другої цієї
статті та за умови виконання нею дій,
передбачених статтями 65 або 651 цього Закону,
особа,
яка
є
власником
домінуючого
контрольного пакета акцій, або уповноважена
особа (далі – заявник вимоги), має право
надіслати до товариства публічну безвідкличну
вимогу про придбання акцій в усіх власників
акцій товариства (далі – публічна безвідклична
вимога).
У разі подання до товариства публічної
безвідкличної
вимоги
всі
акціонери
акціонерного товариства, крім осіб, що діють
спільно із такою особою, та її афілійованих
осіб, та саме товариство зобов’язані продати
належні їм прості акції цього товариства
заявнику вимоги.
Разом з поданням товариству публічної
безвідкличної вимоги заявник вимоги надсилає
товариству копію договору, укладеного між
заявником вимоги та банківською установою, в
якій відкрито рахунок умовного зберігання
(ескроу) відповідно до вимог частини дев’ятої
цієї статті.
Заявник вимоги може подати до товариства
публічну безвідкличну вимогу тільки після
виконання нею дій, передбачених статтями 65
або 651 цього Закону.
5. Ціною обов’язкового продажу акцій

зобов'язане розмістити його на веб-сайті
товариства
та
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів або через особу,
яка провадить діяльність із оприлюднення
регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку.
Товариство не пізніш як за 25 робочих днів
з дня отримання повідомлення повинно
затвердити ринкову вартість акцій товариства,
визначену суб’єктом оціночної діяльності
відповідно до статті 8 цього Закону, та
повідомити її особі, зазначеній у частині першій
цієї статті.
4. Протягом 90 днів з дня подання
повідомлення відповідно до частини другої цієї
статті та за умови виконання нею дій,
передбачених статтями 65 або 651 цього Закону,
особа,
яка
є
власником
домінуючого
контрольного пакета акцій, або уповноважена
особа (далі – заявник вимоги), має право
надіслати до товариства публічну безвідкличну
вимогу про придбання акцій в усіх власників
акцій товариства (далі – публічна безвідклична
вимога).
У разі подання до товариства публічної
безвідкличної
вимоги
всі
акціонери
акціонерного товариства, крім осіб, що діють
спільно із такою особою, та її афілійованих
осіб, та саме товариство зобов’язані продати
належні їм акції цього товариства заявнику
вимоги.
Разом з поданням товариству публічної
безвідкличної вимоги заявник вимоги надсилає
товариству копію договору, укладеного між
заявником вимоги та банківською установою, в
якій відкрито рахунок умовного зберігання
(ескроу) відповідно до вимог частини дев’ятої
цієї статті.
Заявник вимоги може подати до товариства
публічну безвідкличну вимогу тільки після
виконання нею дій, передбачених статтями 65
або 651 цього Закону.
5. Ціною обов’язкового продажу акцій

зобов'язане оприлюднити його на веб-сайті
товариства
та
у
загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів.

Товариство не пізніш як за 25 робочих днів
з дня отримання повідомлення повинно
затвердити ринкову вартість акцій товариства,
визначену суб’єктом оціночної діяльності
відповідно до статті 8 цього Закону, та
повідомити її особі, зазначеній у частині першій
цієї статті.
4. Протягом 90 днів з дня подання
повідомлення відповідно до частини другої цієї
статті та за умови виконання нею дій,
передбачених статтями 65 або 651 цього Закону,
особа,
яка
є
власником
домінуючого
контрольного пакета акцій, або уповноважена
особа (далі – заявник вимоги), має право
надіслати до товариства публічну безвідкличну
вимогу про придбання акцій в усіх власників
акцій товариства (далі – публічна безвідклична
вимога).
У разі подання до товариства публічної
безвідкличної
вимоги
всі
акціонери
акціонерного товариства, крім осіб, що діють
спільно із такою особою, та її афілійованих
осіб, та саме товариство зобов’язані продати
належні їм акції цього товариства заявнику
вимоги.
Разом з поданням товариству публічної
безвідкличної вимоги заявник вимоги надсилає
товариству копію договору, укладеного між
заявником вимоги та банківською установою, в
якій відкрито рахунок умовного зберігання
(ескроу) відповідно до вимог частини дев’ятої
цієї статті.
Заявник вимоги може подати до товариства
публічну безвідкличну вимогу тільки після
виконання нею дій, передбачених статтями 65
або 651 цього Закону.
5. Ціною обов’язкового продажу акцій
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визначається найбільша з наступних:
1) найвища ціна акції, за якою заявник
вимоги, його афілійовані особи або треті особи,
що діють спільно з ним, придбавали акції цього
товариства протягом 12 місяців, що передують
даті набуття домінуючого контрольного пакета
акцій включно з датою набуття;
2) найвища ціна, за якою заявник вимоги,
його афілійовані особи або треті особи, що
діють спільно з ним, опосередковано набули
право власності на акції цього товариства
шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої
юридичної
особи,
якій
прямо
або
опосередковано
належать
акції
цього
товариства, протягом 12 місяців, що передують
даті набуття такою особою домінуючого
контрольного пакета акцій товариства включно
з датою набуття, за умови що вартість акцій
товариства, які прямо або опосередковано
належать такій юридичній особі, за даними її
останньої річної фінансової звітності становить
не менше 90 відсотків загальної вартості
активів такої юридичної особи;
3) ринкова вартість акцій товариства,
визначена суб’єктом оціночної діяльності
відповідно до статті 8 цього Закону станом на
день, що передує дню набуття заявником
вимоги домінуючого пакета акцій товариства.
6. Якщо заявник вимоги, його афілійовані
особи або треті особи, що діють спільно з ним,
не виконали обов’язки, передбачені статтями 65
або 651 цього Закону у разі придбання
контрольного
пакета
акцій,
ціною
обов’язкового продажу акцій визначається
найбільша з таких:
1) подвійна ціна, за якою заявник вимоги,
його афілійовані особи або треті особи, що
діють спільно з ним, придбавали акції
товариства протягом періоду часу, що минув з
дати набуття контрольного пакета акцій
товариства, а також протягом 12 місяців, що
передують цій даті;
2) подвійна ціна, за якою заявник вимоги,
його афілійовані особи або треті особи, що

визначається найбільша з наступних:
1) найвища ціна акції, за якою заявник
вимоги, його афілійовані особи або треті особи,
що діють спільно з ним, придбавали акції цього
товариства протягом 12 місяців, що передують
даті набуття домінуючого контрольного пакета
акцій включно з датою набуття;
2) найвища ціна, за якою заявник вимоги,
його афілійовані особи або треті особи, що
діють спільно з ним, опосередковано набули
право власності на акції цього товариства
шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої
юридичної
особи,
якій
прямо
або
опосередковано
належать
акції
цього
товариства, протягом 12 місяців, що передують
даті набуття такою особою домінуючого
контрольного пакета акцій товариства включно
з датою набуття, за умови що вартість акцій
товариства, які прямо або опосередковано
належать такій юридичній особі, за даними її
останньої річної фінансової звітності становить
не менше 90 відсотків загальної вартості
активів такої юридичної особи;
3) ринкова вартість акцій товариства,
визначена суб’єктом оціночної діяльності
відповідно до статті 8 цього Закону станом на
останній робочий день, що передує дню
набуття заявником вимоги домінуючого пакета
акцій товариства.
6. Якщо заявник вимоги, його афілійовані
особи або треті особи, що діють спільно з ним,
не виконали обов’язки, передбачені статтями 65
або 651 цього Закону у разі придбання
контрольного
пакета
акцій,
ціною
обов’язкового продажу акцій визначається
найбільша з таких:
1) подвійна ціна, за якою заявник вимоги,
його афілійовані особи або треті особи, що
діють спільно з ним, придбавали акції
товариства протягом періоду часу, що минув з
дати набуття контрольного пакета акцій
товариства, а також протягом 12 місяців, що
передують цій даті;
2) подвійна ціна, за якою заявник вимоги,
його афілійовані особи або треті особи, що

визначається найбільша з наступних:
1) найвища ціна акції, за якою заявник
вимоги, його афілійовані особи або треті особи,
що діють спільно з ним, придбавали акції цього
товариства протягом 12 місяців, що передують
даті набуття домінуючого контрольного пакета
акцій включно з датою набуття;
2) найвища ціна, за якою заявник вимоги,
його афілійовані особи або треті особи, що
діють спільно з ним, опосередковано набули
право власності на акції цього товариства
шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої
юридичної
особи,
якій
прямо
або
опосередковано
належать
акції
цього
товариства, протягом 12 місяців, що передують
даті набуття такою особою домінуючого
контрольного пакета акцій товариства включно
з датою набуття, за умови що вартість акцій
товариства, які прямо або опосередковано
належать такій юридичній особі, за даними її
останньої річної фінансової звітності становить
не менше 90 відсотків загальної вартості
активів такої юридичної особи;
3) ринкова вартість акцій товариства,
визначена суб’єктом оціночної діяльності
відповідно до статті 8 цього Закону станом на
останній робочий день, що передує дню
набуття заявником вимоги домінуючого пакета
акцій товариства.
6. Якщо заявник вимоги, його афілійовані
особи або треті особи, що діють спільно з ним,
не виконали обов’язки, передбачені статтями 65
або 651 цього Закону у разі придбання
контрольного
пакета
акцій,
ціною
обов’язкового продажу акцій визначається
найбільша з таких:
1) подвійна ціна, за якою заявник вимоги,
його афілійовані особи або треті особи, що
діють спільно з ним, придбавали акції
товариства протягом періоду часу, що минув з
дати набуття контрольного пакета акцій
товариства, а також протягом 12 місяців, що
передують цій даті;
2) подвійна ціна, за якою заявник вимоги,
його афілійовані особи або треті особи, що
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діють спільно з ним, набули опосередковане
право власності на акції цього товариства
шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої
юридичної
особи,
якій
прямо
або
опосередковано
належать
акції
цього
товариства, протягом періоду часу, що минув з
дати набуття контрольного пакета акцій
товариства, а також протягом 12 місяців, що
передують цій даті, за умови що вартість акцій
товариства, які прямо або опосередковано
належать такій юридичній особі, за даними її
останньої річної фінансової звітності становить
не менше 90 відсотків загальної вартості
активів такої юридичної особи;
3) подвійна ринкова вартість акцій
товариства, визначена суб’єктом оціночної
діяльності відповідно до статті 8 цього Закону
станом на день, що передує дню набуття
заявником вимоги контрольного пакета акцій.
7. Якщо заявник вимоги, його афілійовані
особи або треті особи, що діють спільно з ним,
не виконали обов’язки, передбачені статтею 651
цього Закону у разі придбання значного
контрольного
пакета
акцій,
ціною
обов’язкового продажу акцій визначається
найбільша з наступних:
1) подвійна ціна, за якою заявник вимоги,
його афілійовані особи або треті особи, що
діють спільно з ним, придбавали акції
товариства протягом періоду часу, що минув з
дати набуття значного контрольного пакета
акцій товариства, а також протягом 12 місяців,
що передують цій даті;
2) подвійна ціна, за якою заявник вимоги,
його афілійовані особи або треті особи, що
діють спільно з ним, набули опосередковане
право власності на акції цього товариства
шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої
юридичної
особи,
якій
прямо
або
опосередковано
належать
акції
цього
товариства, протягом періоду часу, що минув з
дати набуття значного контрольного пакета
акцій товариства, а також протягом 12 місяців,
що передують цій даті, за умови що вартість
акцій товариства, які прямо або опосередковано

діють спільно з ним, набули опосередковане
право власності на акції цього товариства
шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої
юридичної
особи,
якій
прямо
або
опосередковано
належать
акції
цього
товариства, протягом періоду часу, що минув з
дати набуття контрольного пакета акцій
товариства, а також протягом 12 місяців, що
передують цій даті, за умови що вартість акцій
товариства, які прямо або опосередковано
належать такій юридичній особі, за даними її
останньої річної фінансової звітності становить
не менше 90 відсотків загальної вартості
активів такої юридичної особи;
3) подвійна ринкова вартість акцій
товариства, визначена суб’єктом оціночної
діяльності відповідно до статті 8 цього Закону
станом на день, що передує дню набуття
заявником вимоги контрольного пакета акцій.
7. Якщо заявник вимоги, його афілійовані
особи або треті особи, що діють спільно з ним,
не виконали обов’язки, передбачені статтею 651
цього Закону у разі придбання значного
контрольного
пакета
акцій,
ціною
обов’язкового продажу акцій визначається
найбільша з наступних:
1) подвійна ціна, за якою заявник вимоги,
його афілійовані особи або треті особи, що
діють спільно з ним, придбавали акції
товариства протягом періоду часу, що минув з
дати набуття значного контрольного пакета
акцій товариства, а також протягом 12 місяців,
що передують цій даті;
2) подвійна ціна, за якою заявник вимоги,
його афілійовані особи або треті особи, що
діють спільно з ним, набули опосередковане
право власності на акції цього товариства
шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої
юридичної
особи,
якій
прямо
або
опосередковано
належать
акції
цього
товариства, протягом періоду часу, що минув з
дати набуття значного контрольного пакета
акцій товариства, а також протягом 12 місяців,
що передують цій даті, за умови що вартість
акцій товариства, які прямо або опосередковано

діють спільно з ним, набули опосередковане
право власності на акції цього товариства
шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої
юридичної
особи,
якій
прямо
або
опосередковано
належать
акції
цього
товариства, протягом періоду часу, що минув з
дати набуття контрольного пакета акцій
товариства, а також протягом 12 місяців, що
передують цій даті, за умови що вартість акцій
товариства, які прямо або опосередковано
належать такій юридичній особі, за даними її
останньої річної фінансової звітності становить
не менше 90 відсотків загальної вартості
активів такої юридичної особи;
3) подвійна ринкова вартість акцій
товариства, визначена суб’єктом оціночної
діяльності відповідно до статті 8 цього Закону
станом на день, що передує дню набуття
заявником вимоги контрольного пакета акцій.
7. Якщо заявник вимоги, його афілійовані
особи або треті особи, що діють спільно з ним,
не виконали обов’язки, передбачені статтею 651
цього Закону у разі придбання значного
контрольного
пакета
акцій,
ціною
обов’язкового продажу акцій визначається
найбільша з наступних:
1) подвійна ціна, за якою заявник вимоги,
його афілійовані особи або треті особи, що
діють спільно з ним, придбавали акції
товариства протягом періоду часу, що минув з
дати набуття значного контрольного пакета
акцій товариства, а також протягом 12 місяців,
що передують цій даті;
2) подвійна ціна, за якою заявник вимоги,
його афілійовані особи або треті особи, що
діють спільно з ним, набули опосередковане
право власності на акції цього товариства
шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої
юридичної
особи,
якій
прямо
або
опосередковано
належать
акції
цього
товариства, протягом періоду часу, що минув з
дати набуття значного контрольного пакета
акцій товариства, а також протягом 12 місяців,
що передують цій даті, за умови що вартість
акцій товариства, які прямо або опосередковано
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належать такій юридичній особі, за даними її
останньої річної фінансової звітності становить
не менше 90 відсотків загальної вартості
активів такої юридичної особи;
3) подвійна ринкова вартість акцій
товариства, визначена суб’єктом оціночної
діяльності відповідно до статті 8 цього Закону
станом на день, що передує дню набуття
заявником вимоги значного контрольного
пакета акцій.
8.
Публічна
безвідклична
вимога
розміщується товариством на своєму веб-сайті
та у загальнодоступній інформаційній базі
даних
про
ринок
цінних
паперів
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку протягом наступного
робочого дня з дня її отримання товариством.
Публічна безвідклична вимога повинна
містити відомості про:
1) заявника вимоги та його афілійованих
осіб, якщо на дату вимоги афілійовані особи
заявника вимоги володіли акціями товариства в
обсязі, встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку;
2) заявника вимоги - уповноважену особу,
якщо рішення про подання до товариства
публічної безвідкличної вимоги було прийняте
особами, які спільно набули право власності на
домінуючий контрольний пакет акцій, та
інформацію про таких осіб в обсязі,
встановленому Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку;
3) ціну придбання акцій із зазначенням, що
оплата акцій здійснюється виключно у
грошовій формі, а також порядок визначення
такої ціни;
4) банківську установу, в якій заявником
вимоги відкрито рахунок умовного зберігання
(ескроу) відповідно до частини дев’ятої цієї
статті;
5) товариство в обсязі, встановленому
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку;

належать такій юридичній особі, за даними її
останньої річної фінансової звітності становить
не менше 90 відсотків загальної вартості
активів такої юридичної особи;
3) подвійна ринкова вартість акцій
товариства, визначена суб’єктом оціночної
діяльності відповідно до статті 8 цього Закону
станом на день, що передує дню набуття
заявником вимоги значного контрольного
пакета акцій.
8.
Публічна
безвідклична
вимога
розміщується товариством на своєму веб-сайті
та у загальнодоступній інформаційній базі
даних Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку про ринок цінних
паперів або через особу, яка провадить
діяльність із оприлюднення регульованої
інформації від імені учасників фондового
ринку протягом наступного робочого дня з дня
її отримання товариством.
Публічна безвідклична вимога повинна
містити відомості про:
1) заявника вимоги та його афілійованих
осіб, якщо на дату вимоги афілійовані особи
заявника вимоги володіли акціями товариства в
обсязі, встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку;
2) заявника вимоги - уповноважену особу,
якщо рішення про подання до товариства
публічної безвідкличної вимоги було прийняте
особами, які спільно набули право власності на
домінуючий контрольний пакет акцій, та
інформацію про таких осіб в обсязі,
встановленому Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку;
3) ціну придбання акцій із зазначенням, що
оплата акцій здійснюється виключно у
грошовій формі, а також порядок визначення
такої ціни;
4) банківську установу, в якій заявником
вимоги відкрито рахунок умовного зберігання
(ескроу) відповідно до частини дев’ятої цієї
статті;
5) товариство в обсязі, встановленому
Національною комісією з цінних паперів та

належать такій юридичній особі, за даними її
останньої річної фінансової звітності становить
не менше 90 відсотків загальної вартості
активів такої юридичної особи;
3) подвійна ринкова вартість акцій
товариства, визначена суб’єктом оціночної
діяльності відповідно до статті 8 цього Закону
станом на день, що передує дню набуття
заявником вимоги значного контрольного
пакета акцій.
8.
Публічна
безвідклична
вимога
оприлюднюється товариством на своєму вебсайті та у загальнодоступній інформаційній
базі даних Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про ринок
цінних паперів протягом наступного робочого
дня з дня її отримання товариством.

Публічна безвідклична вимога повинна
містити відомості про:
1) заявника вимоги та його афілійованих
осіб, якщо на дату вимоги афілійовані особи
заявника вимоги володіли акціями товариства в
обсязі, встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку;
2) заявника вимоги - уповноважену особу,
якщо рішення про подання до товариства
публічної безвідкличної вимоги було прийняте
особами, які спільно набули право власності на
домінуючий контрольний пакет акцій, та
інформацію про таких осіб в обсязі,
встановленому Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку;
3) ціну придбання акцій із зазначенням, що
оплата акцій здійснюється виключно у
грошовій формі, а також порядок визначення
такої ціни;
4) банківську установу, в якій заявником
вимоги відкрито рахунок умовного зберігання
(ескроу) відповідно до частини дев’ятої цієї
статті;
5) товариство в обсязі, встановленому
Національною комісією з цінних паперів та
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6) депозитарну установу, в якій відкрито
рахунок у цінних паперах заявника вимоги та
реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи в
обсязі, встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку;
7) порядок реалізації цієї вимоги в обсязі,
встановленому Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.
Публічна безвідклична вимога підписується
заявником вимоги.
9. Заявник вимоги сплачує ціну акцій
акціонерам шляхом перерахування грошових
сум банківській установі, в якій заявником
вимоги відкрито рахунок умовного зберігання
(ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у
яких придбаваються акції (їхні спадкоємці або
правонаступники, або інші особи, які
відповідно до законодавства мають право на
отримання коштів).
Заявник вимоги відкриває такий рахунок
умовного зберігання (ескроу) не пізніше дати
надсилання публічної безвідкличної вимоги.
10. Протягом наступного робочого дня з
дня
отримання
товариством
публічної
безвідкличної вимоги засвідчена товариством
копія такої вимоги разом із засвідченою копією
договору, укладеного між заявником вимоги та
банківською установою, в якій відкрито
рахунок
умовного
зберігання
(ескроу),
надсилається товариством до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку і
Центрального депозитарію цінних паперів.
Центральний депозитарій цінних паперів у
порядку, встановленому законодавством про
депозитарну систему України:
1) наступного робочого дня з дати
отримання
від
товариства
засвідченої
товариством копії публічної безвідкличної
вимоги:
встановлює обмеження на здійснення
операцій у системі депозитарного обліку з
акціями товариства;
надає депозитарним установам, на рахунках
яких обліковуються акції цього товариства,
копію публічної безвідкличної вимоги разом із

фондового ринку;
6) депозитарну установу, в якій відкрито
рахунок у цінних паперах заявника вимоги та
реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи в
обсязі, встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку;
7) порядок реалізації цієї вимоги в обсязі,
встановленому Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.
Публічна безвідклична вимога підписується
заявником вимоги.
9. Заявник вимоги сплачує ціну акцій
акціонерам шляхом перерахування грошових
сум банківській установі, в якій заявником
вимоги відкрито рахунок умовного зберігання
(ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у
яких придбаваються акції (їхні спадкоємці або
правонаступники, або інші особи, які
відповідно до законодавства мають право на
отримання коштів).
Заявник вимоги відкриває такий рахунок
умовного зберігання (ескроу) не пізніше дати
надсилання публічної безвідкличної вимоги.
10. Протягом наступного робочого дня з
дня
отримання
товариством
публічної
безвідкличної вимоги засвідчена товариством
копія такої вимоги разом із засвідченою копією
договору, укладеного між заявником вимоги та
банківською установою, в якій відкрито
рахунок
умовного
зберігання
(ескроу),
надсилається товариством до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку і
Центрального депозитарію цінних паперів.
Центральний депозитарій цінних паперів у
порядку, встановленому законодавством про
депозитарну систему України:
1) наступного робочого дня з дати
отримання
від
товариства
засвідченої
товариством копії публічної безвідкличної
вимоги:
встановлює обмеження на здійснення
операцій у системі депозитарного обліку з
акціями товариства;
надає депозитарним установам, на рахунках
яких обліковуються акції цього товариства,

фондового ринку;
6) депозитарну установу, в якій відкрито
рахунок у цінних паперах заявника вимоги та
реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи в
обсязі, встановленому Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку;
7) порядок реалізації цієї вимоги в обсязі,
встановленому Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.
Публічна безвідклична вимога підписується
заявником вимоги.
9. Заявник вимоги сплачує ціну акцій
акціонерам шляхом перерахування грошових
сум банківській установі, в якій заявником
вимоги відкрито рахунок умовного зберігання
(ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у
яких придбаваються акції (їхні спадкоємці або
правонаступники, або інші особи, які
відповідно до законодавства мають право на
отримання коштів).
Заявник вимоги відкриває такий рахунок
умовного зберігання (ескроу) не пізніше дати
надсилання публічної безвідкличної вимоги.
10. Протягом наступного робочого дня з
дня
отримання
товариством
публічної
безвідкличної вимоги засвідчена товариством
копія такої вимоги разом із засвідченою копією
договору, укладеного між заявником вимоги та
банківською установою, в якій відкрито
рахунок
умовного
зберігання
(ескроу),
надсилається товариством до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку і
Центрального депозитарію цінних паперів.
Центральний депозитарій цінних паперів у
порядку, встановленому законодавством про
депозитарну систему України:
1) наступного робочого дня з дати
отримання
від
товариства
засвідченої
товариством копії публічної безвідкличної
вимоги:
встановлює обмеження на здійснення
операцій у системі депозитарного обліку з
акціями товариства;
надає депозитарним установам, на рахунках
яких обліковуються акції цього товариства,
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засвідченою копією договору, укладеного між
заявником вимоги та банківською установою, в
якій відкрито рахунок умовного зберігання
(ескроу);
розміщує публічну безвідкличну вимогу на
своєму веб-сайті;
2) протягом трьох робочих днів з дати
отримання
від
товариства
засвідченої
товариством копії публічної безвідкличної
вимоги складає перелік акціонерів товариства
та надсилає його товариству.
Товариство протягом п’яти робочих днів з
дня отримання від Центрального депозитарію
цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане:
1) надіслати кожному акціонеру, акції якого
придбаваються, копію публічної безвідкличної
вимоги.
Товариство
зобов’язане
надати
акціонеру на
його
вимогу
засвідчену
товариством копію надісланої публічної
безвідкличної вимоги, а також реквізити
банківської установи, в якій відкрито рахунок
умовного зберігання (ескроу), та реквізити
такого рахунка;
2)
скласти
список
осіб,
у яких
придбаваються акції, із зазначенням суми
коштів, що підлягають сплаті заявником вимоги
на користь кожного акціонера, акції якого
придбаваються, а також надати такий список
банківській установі, в якій відповідно до
частини дев’ятої цієї статті відкрито рахунок
умовного зберігання (ескроу). Зазначений
список складається товариством на підставі
переліку
акціонерів,
отриманого
від
Центрального депозитарію цінних паперів
відповідної до цієї частини.
Товариство протягом двох робочих днів з
дня надсилання кожному акціонеру, акції якого
придбаються, копії публічної безвідкличної
вимоги повідомляє про це заявника вимоги із
зазначенням кількості акцій, що належать
акціонерам і придбаватимуться.
Копія публічної безвідкличної вимоги
також подається заявником вимоги до
депозитарної установи, в якій відкрито її
рахунок у цінних паперах.

копію публічної безвідкличної вимоги разом із
засвідченою копією договору, укладеного між
заявником вимоги та банківською установою, в
якій відкрито рахунок умовного зберігання
(ескроу);
розміщує публічну безвідкличну вимогу на
своєму веб-сайті;
2) протягом трьох робочих днів з дати
отримання
від
товариства
засвідченої
товариством копії публічної безвідкличної
вимоги складає перелік акціонерів товариства
та надсилає його товариству.
Товариство протягом п’яти робочих днів з
дня отримання від Центрального депозитарію
цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане:
1) надіслати кожному акціонеру, акції якого
придбаваються, копію публічної безвідкличної
вимоги.
Товариство
зобов’язане
надати
акціонеру на
його
вимогу засвідчену
товариством копію надісланої публічної
безвідкличної вимоги, а також реквізити
банківської установи, в якій відкрито рахунок
умовного зберігання (ескроу), та реквізити
такого рахунка;
2)
скласти
список
осіб,
у яких
придбаваються акції, із зазначенням суми
коштів, що підлягають сплаті заявником вимоги
на користь кожного акціонера, акції якого
придбаваються, а також надати такий список
банківській установі, в якій відповідно до
частини дев’ятої цієї статті відкрито рахунок
умовного зберігання (ескроу). Зазначений
список складається товариством на підставі
переліку
акціонерів,
отриманого
від
Центрального депозитарію цінних паперів
відповідної до цієї частини.
Товариство протягом двох робочих днів з
дня надсилання кожному акціонеру, акції якого
придбаються, копії публічної безвідкличної
вимоги повідомляє про це заявника вимоги із
зазначенням кількості акцій, що належать
акціонерам і придбаватимуться.
Копія публічної безвідкличної вимоги
також подається заявником вимоги до
депозитарної установи, в якій відкрито її

копію публічної безвідкличної вимоги разом із
засвідченою копією договору, укладеного між
заявником вимоги та банківською установою, в
якій відкрито рахунок умовного зберігання
(ескроу);
розміщує публічну безвідкличну вимогу на
своєму веб-сайті;
2) протягом трьох робочих днів з дати
отримання
від
товариства
засвідченої
товариством копії публічної безвідкличної
вимоги складає перелік акціонерів товариства
та надсилає його товариству.
Товариство протягом п’яти робочих днів з
дня отримання від Центрального депозитарію
цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане:
1) надіслати кожному акціонеру, акції якого
придбаваються, копію публічної безвідкличної
вимоги.
Товариство
зобов’язане
надати
акціонеру на
його
вимогу засвідчену
товариством копію надісланої публічної
безвідкличної вимоги, а також реквізити
банківської установи, в якій відкрито рахунок
умовного зберігання (ескроу), та реквізити
такого рахунка;
2)
скласти
список
осіб,
у яких
придбаваються акції, із зазначенням суми
коштів, що підлягають сплаті заявником вимоги
на користь кожного акціонера, акції якого
придбаваються, а також надати такий список
банківській установі, в якій відповідно до
частини дев’ятої цієї статті відкрито рахунок
умовного зберігання (ескроу). Зазначений
список складається товариством на підставі
переліку
акціонерів,
отриманого
від
Центрального депозитарію цінних паперів
відповідної до цієї частини.
Товариство протягом двох робочих днів з
дня надсилання кожному акціонеру, акції якого
придбаються, копії публічної безвідкличної
вимоги повідомляє про це заявника вимоги із
зазначенням кількості акцій, що належать
акціонерам і придбаватимуться.
Копія публічної безвідкличної вимоги
також подається заявником вимоги до
депозитарної установи, в якій відкрито її
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11. У разі якщо на акції товариства, які
придбаваються,
накладено
обмеження
(обтяження), депозитарна установа (депозитарні
установи, Центральний депозитарій цінних
паперів, якщо акції, що придбаються,
зберігаються Центральним депозитарієм цінних
паперів як уповноваженим на зберігання) має
протягом трьох робочих днів з дня отримання
від Центрального депозитарію цінних паперів
розпорядження
про
складання
переліку
акціонерів товариства, передбаченого частиною
десятою цієї статті, надати товариству завірені
нею копії документів, на підставі яких
встановлено обмеження (обтяження), яке
накладено на акції, що придбаваються.
Зазначена інформація протягом двох
робочих днів передається товариством заявнику
вимоги для подальшого її надання заявником
вимоги нотаріусу під час встановлення
обмеження (обтяження) відповідно до частини
шістнадцятої цієї статті.
12. У разі якщо на акції товариства, які
придбаваються,
накладено
обмеження
(обтяження), заявник вимоги надсилає копію
публічної безвідкличної вимоги особі, в
інтересах
якої
встановлено
обмеження
(обтяження), та/або особам, якими встановлено
обмеження (обтяження), не пізніше дати
встановлення
нотаріусом
обтяження
(обмеження).
13. Після надсилання інформації відповідно
до частин десятої та дванадцятої цієї статті та
забезпечення
встановлення
обмеження
(обтяження)
відповідно
до
частини
шістнадцятої цієї статті (за необхідності)
заявник вимоги переказує грошові суми за акції,
що придбаваються, у порядку, встановленому
частиною дев’ятою цієї статті, та інформує про
це товариство.
Перерахування всього обсягу грошових сум
у порядку, встановленому частиною дев’ятою
цієї статті, є належним виконанням заявником
вимоги зобов’язання щодо оплати акцій, що
придбаваються.
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Товариство
зобов’язане
протягом
наступного робочого дня з дати отримання
інформації про перерахування грошових сум за
акції, що придбаваються, повідомити про це
Центральний депозитарій цінних паперів.
Банківська установа, в якій відкрито
рахунок
умовного
зберігання
(ескроу),
протягом трьох років зобов’язана здійснювати
перерахування коштів акціонерам, акції яких
придбаваються
(їхнім
спадкоємцям
або
правонаступникам, або іншим особам, які
відповідно до законодавства мають право на
отримання коштів), на зазначені ними рахунки
у банківських установах або здійснювати
виплату відповідних коштів готівкою.
Акціонери, акції яких придбаваються (їхні
спадкоємці або правонаступники, або інші
особи, які відповідно до законодавства мають
право на отримання коштів), для одержання
коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу)
мають звернутися до банківської установи, в
якій відкрито такий рахунок умовного
зберігання (ескроу).
Після встановлення особи акціонера (його
спадкоємця чи правонаступника або іншої
особи, яка відповідно до законодавства має
право на отримання коштів) та перевірки
наявності в нього права на одержання коштів
(згідно із списком осіб, складеним відповідно
до частини одинадцятої цієї статті, а для
спадкоємців, правонаступників або інших осіб,
які відповідно до законодавства мають право на
отримання коштів, – також згідно з
документами,
що
підтверджують
їх
правомочність) банківська установа, що
здійснює обслуговування рахунка умовного
зберігання (ескроу), здійснює перерахування
коштів на рахунок, зазначений акціонером
(його спадкоємцем або правонаступником) або,
на їхню вимогу, здійснює виплату відповідних
коштів готівкою.
Усі витрати, пов’язані з відкриттям та
обслуговуванням рахунка умовного зберігання
(ескроу), несе заявник вимоги. Банк не має
права здійснювати будь-які утримання з коштів,
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що
виплачуються
акціонерам
(їхнім
спадкоємцям або правонаступникам, або іншим
особам, які відповідно до законодавства мають
право на отримання коштів).
14. Центральний депозитарій цінних
паперів протягом трьох робочих днів з дня
отримання від товариства інформації про
перерахування в повному обсязі грошових сум
за акції, що придбаваються заявником вимоги, в
порядку встановленому законодавством про
депозитарну
систему,
здійснює
зняття
обмеження, встановленого відповідно до
частини десятої цієї статті, та забезпечує
переведення депозитарними установами прав на
відповідні акції з рахунків їхніх власників на
рахунок заявника вимоги.
Центральний депозитарій цінних паперів у
порядку, встановленому законодавством про
депозитарну систему України, здійснює зняття
обмеження, встановленого відповідно до
частини десятої цієї статті, у разі неотримання
від товариства інформації про те, що заявник
вимоги надав документи, що підтверджують
оплату акцій, які придбаваються, протягом
одного робочого дня після 90 календарних днів
з дня отримання Центральним депозитарієм від
товариства публічної безвідкличної вимоги.
15. Придбання акцій заявником вимоги та
продаж цих акцій акціонерами не потребує
обов’язкової участі торговця цінними паперами
та отримання ліцензії на здійснення валютних
операцій або інших дозволів та погоджень
державних органів, у тому числі Національного
банку України.
16. Наявність обмежень (обтяжень) в обігу
простих акцій акціонерного товариства, у тому
числі арештів та інших публічних обтяжень або
інших обмежень розпорядження ними чи
обмеження проведення операцій з ними або
застосування спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій), не
може бути перешкодою для здійснення
обов’язкового продажу таких акцій заявнику
вимоги.
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продаж цих акцій акціонерами не потребує
обов’язкової участі торговця цінними паперами
та отримання ліцензії на здійснення валютних
операцій або інших дозволів та погоджень
державних органів, у тому числі Національного
банку України.
16. Наявність обмежень (обтяжень) в обігу
акцій акціонерного товариства, у тому числі
арештів та інших публічних обтяжень або
інших обмежень розпорядження ними чи
обмеження проведення операцій з ними або
застосування спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій), не
може бути перешкодою для здійснення
обов’язкового продажу таких акцій заявнику
вимоги.
Публічна
безвідклична
вимога
про

що
виплачуються
акціонерам
(їхнім
спадкоємцям або правонаступникам, або іншим
особам, які відповідно до законодавства мають
право на отримання коштів).
14. Центральний депозитарій цінних
паперів протягом трьох робочих днів з дня
отримання від товариства інформації про
перерахування в повному обсязі грошових сум
за акції, що придбаваються заявником вимоги, в
порядку встановленому законодавством про
депозитарну
систему,
здійснює
зняття
обмеження, встановленого відповідно до
частини десятої цієї статті, та забезпечує
переведення депозитарними установами прав на
відповідні акції з рахунків їхніх власників на
рахунок заявника вимоги.
Центральний депозитарій цінних паперів у
порядку, встановленому законодавством про
депозитарну систему України, здійснює зняття
обмеження, встановленого відповідно до
частини десятої цієї статті, у разі неотримання
від товариства інформації про те, що заявник
вимоги надав документи, що підтверджують
оплату акцій, які придбаваються, протягом
одного робочого дня після 90 календарних днів
з дня отримання Центральним депозитарієм від
товариства публічної безвідкличної вимоги.
15. Придбання акцій заявником вимоги та
продаж цих акцій акціонерами не потребує
обов’язкової участі торговця цінними паперами
та отримання ліцензії на здійснення валютних
операцій або інших дозволів та погоджень
державних органів, у тому числі Національного
банку України.
16. Наявність обмежень (обтяжень) в обігу
акцій акціонерного товариства, у тому числі
арештів та інших публічних обтяжень або
інших обмежень розпорядження ними чи
обмеження проведення операцій з ними або
застосування спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій), не
може бути перешкодою для здійснення
обов’язкового продажу таких акцій заявнику
вимоги.
Публічна
безвідклична
вимога
про
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придбання простих акцій заявником вимоги
має вищий пріоритет над усіма обмеженнями
(обтяженнями).
Наявність
обмеження
(обтяження) простих акцій товариства, що
належать іншим акціонерам, не впливає на
право заявника вимоги придбати такі акції
товариства. У разі придбання заявником вимоги
акцій, щодо яких встановлено обтяження, акції
як предмет обтяження замінюються на грошові
кошти, зараховані на рахунок умовного
зберігання (ескроу), відкритий відповідно до
частини дев’ятої цієї статті, без згоди
заставодержателя.
Нотаріус
здійснює
заміну
предмета
обтяження та накладає заборону на відчуження
грошових сум, які будуть зараховані заявником
вимоги на рахунок умовного зберігання
(ескроу), відкритий згідно з частиною дев’ятою
цієї статті, відповідно до встановленого
обмеження (обтяження) акцій товариства на
підставі таких документів, що надаються
заявником вимоги:
1)публічна безвідклична вимога;
2) завірені депозитарною установою або
Центральним депозитарієм цінних паперів,
якщо акції, що придбаваються, зберігаються
Центральним депозитарієм як уповноваженим
на зберігання, документи про вид обмеження
(обтяження), яке накладено на акції, що
придбаваються;
3) завірена депозитарною установою або
Центральним депозитарієм цінних паперів,
якщо акції, що придбаваються, зберігаються
Центральним депозитарієм як уповноваженим
на зберігання, інформація про особу, в
інтересах
якої
накладено
обмеження
(обтяження) та/або якою накладено обмеження
(обтяження) на акції, що придбаваються.
Одночасно з реєстрацією заміни предмета
обтяження нотаріус накладає заборону на
відчуження
грошових
сум,
зарахованих
заявником вимоги на рахунок умовного
зберігання (ескроу) відповідно до обтяження
акцій товариства.
Накладена
заборона
на
відчуження

придбання акцій заявником вимоги має вищий
пріоритет
над
усіма
обмеженнями
(обтяженнями).
Наявність
обмеження
(обтяження) акцій товариства, що належать
іншим акціонерам, не впливає на право
заявника вимоги придбати такі акції товариства.
У разі придбання заявником вимоги акцій, щодо
яких встановлено обтяження, акції як предмет
обтяження замінюються на грошові кошти,
зараховані на рахунок умовного зберігання
(ескроу), відкритий відповідно до частини
дев’ятої цієї статті, без згоди заставодержателя.
Нотаріус
здійснює
заміну
предмета
обтяження та накладає заборону на відчуження
грошових сум, які будуть зараховані заявником
вимоги на рахунок умовного зберігання
(ескроу), відкритий згідно з частиною дев’ятою
цієї статті, відповідно до встановленого
обмеження (обтяження) акцій товариства на
підставі таких документів, що надаються
заявником вимоги:
1) публічна безвідклична вимога;
2) завірені депозитарною установою або
Центральним депозитарієм цінних паперів,
якщо акції, що придбаваються, зберігаються
Центральним депозитарієм як уповноваженим
на зберігання, документи про вид обмеження
(обтяження), яке накладено на акції, що
придбаваються;
3) завірена депозитарною установою або
Центральним депозитарієм цінних паперів,
якщо акції, що придбаваються, зберігаються
Центральним депозитарієм як уповноваженим
на зберігання, інформація про особу, в
інтересах
якої
накладено
обмеження
(обтяження) та/або якою накладено обмеження
(обтяження) на акції, що придбаваються.
Одночасно з реєстрацією заміни предмета
обтяження нотаріус накладає заборону на
відчуження
грошових
сум,
зарахованих
заявником вимоги на рахунок умовного
зберігання (ескроу) відповідно до обтяження
акцій товариства.
Накладена
заборона
на
відчуження
грошових сум, зарахованих на рахунок

придбання акцій заявником вимоги має вищий
пріоритет
над
усіма
обмеженнями
(обтяженнями).
Наявність
обмеження
(обтяження) акцій товариства, що належать
іншим акціонерам, не впливає на право
заявника вимоги придбати такі акції товариства.
У разі придбання заявником вимоги акцій, щодо
яких встановлено обтяження, акції як предмет
обтяження замінюються на грошові кошти,
зараховані на рахунок умовного зберігання
(ескроу), відкритий відповідно до частини
дев’ятої цієї статті, без згоди заставодержателя.
Нотаріус
здійснює
заміну
предмета
обтяження та накладає заборону на відчуження
грошових сум, які будуть зараховані заявником
вимоги на рахунок умовного зберігання
(ескроу), відкритий згідно з частиною дев’ятою
цієї статті, відповідно до встановленого
обмеження (обтяження) акцій товариства на
підставі таких документів, що надаються
заявником вимоги:
1) публічна безвідклична вимога;
2) завірені депозитарною установою або
Центральним депозитарієм цінних паперів,
якщо акції, що придбаваються, зберігаються
Центральним депозитарієм як уповноваженим
на зберігання, документи про вид обмеження
(обтяження), яке накладено на акції, що
придбаваються;
3) завірена депозитарною установою або
Центральним депозитарієм цінних паперів,
якщо акції, що придбаваються, зберігаються
Центральним депозитарієм як уповноваженим
на зберігання, інформація про особу, в
інтересах
якої
накладено
обмеження
(обтяження) та/або якою накладено обмеження
(обтяження) на акції, що придбаваються.
Одночасно з реєстрацією заміни предмета
обтяження нотаріус накладає заборону на
відчуження
грошових
сум,
зарахованих
заявником вимоги на рахунок умовного
зберігання (ескроу) відповідно до обтяження
акцій товариства.
Накладена
заборона
на
відчуження
грошових сум, зарахованих на рахунок
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грошових сум, зарахованих на рахунок
умовного зберігання (ексроу), знімається
відповідно до умов документів, згідно з яким
було встановлено обмеження (обтяження) на
акції, що придбаваються.
17. Витрати акціонерного товариства,
пов’язані з виконанням вимог цієї статті,
компенсуються за рахунок заявником вимоги.

умовного зберігання (ексроу), знімається
відповідно до умов документів, згідно з яким
було встановлено обмеження (обтяження) на
акції, що придбаваються.
17. Витрати акціонерного товариства,
пов’язані з виконанням вимог цієї статті,
компенсуються за рахунок заявником вимоги.

умовного зберігання (ексроу), знімається
відповідно до умов документів, згідно з яким
було встановлено обмеження (обтяження) на
акції, що придбаваються.
17. Витрати акціонерного товариства,
пов’язані з виконанням вимог цієї статті,
компенсуються за рахунок заявником вимоги.

Стаття 653. Обов'язкове придбання особою
(особами, що діють спільно), яка є власником
домінуючого контрольного пакета акцій
акціонерного товариства, акцій на вимогу
акціонерів
1.
Кожний
акціонер
акціонерного
товариства – власник простих акцій товариства,
щодо яких не встановлено обмеження
(обтяження),
після
розміщення
у
загальнодоступній інформаційній базі даних
про ринок цінних паперів інформації
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про набуття особою
(особами, що діють спільно) права власності на
домінуючий контрольний пакет акцій має право
вимагати здійснення обов’язкового придбання
належних йому акцій, щодо яких не
встановлено обмеження (обтяження), особою
(особами, що діють спільно), яка є власником
домінуючого контрольного пакета акцій. У
такому разі особа (особи, що діють спільно), яка
є власником домінуючого контрольного пакета
акцій, зобов’язана придбати належні акціонерам
акції у порядку, визначеному цією статтею.

Стаття 653. Обов'язкове придбання особою
(особами, що діють спільно), яка є власником
домінуючого контрольного пакета акцій
акціонерного товариства, акцій на вимогу
акціонерів
1.
Кожний
акціонер
акціонерного
товариства – власник акцій товариства, щодо
яких не встановлено обмеження (обтяження),
після
розміщення
у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів або через особу,
яка провадить діяльність із оприлюднення
регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку про набуття особою
(особами, що діють спільно) права власності на
домінуючий контрольний пакет акцій має право
вимагати здійснення обов’язкового придбання
належних йому акцій, щодо яких не
встановлено обмеження (обтяження), особою
(особами, що діють спільно), яка є власником
домінуючого контрольного пакета акцій. У
такому разі особа (особи, що діють спільно), яка
є власником домінуючого контрольного пакета
акцій, зобов’язана придбати належні акціонерам
акції у порядку, визначеному цією статтею.
2. Акціонер, який має намір реалізувати
право продажу належних йому акцій, подає
товариству письмову вимогу про обов’язкове
придбання акцій. У вимозі акціонера про
обов’язкове придбання акцій зазначаються його
ім’я
(найменування),
місце
проживання
(місцезнаходження), кількість акцій товариства,
які йому належать і підлягають обов'язковому
придбанню, та реквізити банківського рахунку,
на який необхідно перерахувати кошти за

Стаття 653. Обов'язкове придбання особою
(особами, що діють спільно), яка є власником
домінуючого контрольного пакета акцій
акціонерного товариства, акцій на вимогу
акціонерів
1.
Кожний
акціонер
акціонерного
товариства – власник акцій товариства, щодо
яких не встановлено обмеження (обтяження),
після оприлюднення у загальнодоступній
інформаційній базі
даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів про набуття особою
(особами, що діють спільно) права власності на
домінуючий контрольний пакет акцій має право
вимагати здійснення обов’язкового придбання
належних йому акцій, щодо яких не
встановлено обмеження (обтяження), особою
(особами, що діють спільно), яка є власником
домінуючого контрольного пакета акцій. У
такому разі особа (особи, що діють спільно), яка
є власником домінуючого контрольного пакета
акцій, зобов’язана придбати належні акціонерам
акції у порядку, визначеному цією статтею.

2. Акціонер, який має намір реалізувати
право продажу належних йому акцій, подає
товариству письмову вимогу про обов’язкове
придбання акцій. У вимозі акціонера про
обов’язкове придбання акцій зазначаються його
ім’я
(найменування),
місце
проживання
(місцезнаходження),
кількість
голосуючих
акцій товариства, які йому належать і
підлягають обов'язковому придбанню, та
реквізити банківського рахунку, на який

Виключити по тексту статті
«або через особу, яка
провадить діяльність із
оприлюднення регульованої
інформації від імені
учасників фондового ринку».
«Розміщення» замінити на
«оприлюднення»

2. Акціонер, який має намір реалізувати
право продажу належних йому акцій, подає
товариству письмову вимогу про обов’язкове
придбання акцій. У вимозі акціонера про
обов’язкове придбання акцій зазначаються його
ім’я
(найменування),
місце
проживання
(місцезнаходження), кількість акцій товариства,
які йому належать і підлягають обов'язковому
придбанню, та реквізити банківського рахунку,
на який необхідно перерахувати кошти за
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необхідно перерахувати кошти за придбані
акції, а також реквізити депозитарної установи,
депонентом якої є такий акціонер.
Протягом одного робочого дня з дня
отримання товариством письмової вимоги про
обов’язкове придбання акцій товариство
надсилає її копію особі (кожній із осіб, що
діють спільно), яка є власником домінуючого
контрольного пакета акцій.
3. Товариство протягом 25 робочих днів з
дня отримання товариством від акціонера
письмової вимоги про обов’язкове придбання
акцій затверджує ціну обов’язкового придбання
акцій.
4. Ціна обов’язкового придбання акцій
визначається відповідно до частин п’ятої –
сьомої статті 652 цього Закону.
5. Протягом одного робочого дня з дня
затвердження ціни обов’язкового придбання
акцій товариство надсилає інформацію про
затверджену ціну обов’язкового придбання
акцій акціонеру, який надіслав товариству
письмову вимогу про обов’язкове придбання
його акцій, та особі (кожній із осіб, що діють
спільно), яка є власником домінуючого
контрольного пакета акцій.
6. Протягом 20 робочих днів з дня
отримання від товариства затвердженої ціни
обов’язкового придбання акцій особа (особи,
що діють спільно), яка є власником
домінуючого контрольного пакета акцій, має
здійснити переказ коштів за акції, що
придбаваються, на банківський рахунок,
зазначений у письмовій вимозі акціонера про
обов’язкове придбання належних йому акцій, за
ціною обов’язкового придбання, затвердженою
відповідно до частини третьої цієї статті.
Акціонер, який надіслав товариству письмову
вимогу про обов’язкове придбання належних
йому акцій, має вчинити всі дії, необхідні для
набуття особою (особами, що діють спільно),
яка є власником домінуючого контрольного
пакета акцій, права власності на акції,
придбання яких вимагається.
7. Оплата акцій, обов’язкового придбання

придбані акції, а також реквізити депозитарної
установи, депонентом якої є такий акціонер.
Протягом одного робочого дня з дня
отримання товариством письмової вимоги про
обов’язкове придбання акцій товариство
надсилає її копію особі (кожній із осіб, що
діють спільно), яка є власником домінуючого
контрольного пакета акцій.
3. Товариство протягом 25 робочих днів з
дня отримання товариством від акціонера
письмової вимоги про обов’язкове придбання
акцій затверджує ціну обов’язкового придбання
акцій.
4. Ціна обов’язкового придбання акцій
визначається відповідно до частин п’ятої –
сьомої статті 652 цього Закону.
5. Протягом одного робочого дня з дня
затвердження ціни обов’язкового придбання
акцій товариство надсилає інформацію про
затверджену ціну обов’язкового придбання
акцій акціонеру, який надіслав товариству
письмову вимогу про обов’язкове придбання
його акцій, та особі (кожній із осіб, що діють
спільно), яка є власником домінуючого
контрольного пакета акцій.
6. Протягом 20 робочих днів з дня
отримання від товариства затвердженої ціни
обов’язкового придбання акцій особа (особи,
що діють спільно), яка є власником
домінуючого контрольного пакета акцій, має
здійснити переказ коштів за акції, що
придбаваються, на банківський рахунок,
зазначений у письмовій вимозі акціонера про
обов’язкове придбання належних йому акцій, за
ціною обов’язкового придбання, затвердженою
відповідно до частини третьої цієї статті.
Акціонер, який надіслав товариству письмову
вимогу про обов’язкове придбання належних
йому акцій, має вчинити всі дії, необхідні для
набуття особою (особами, що діють спільно),
яка є власником домінуючого контрольного
пакета акцій, права власності на акції,
придбання яких вимагається.
7. Оплата акцій, обов’язкового придбання
яких особою (особами, що діють спільно), яка є

придбані акції, а також реквізити депозитарної
установи, депонентом якої є такий акціонер.
Протягом одного робочого дня з дня
отримання товариством письмової вимоги про
обов’язкове придбання акцій товариство
надсилає її копію особі (кожній із осіб, що
діють спільно), яка є власником домінуючого
контрольного пакета акцій.
3. Товариство протягом 25 робочих днів з
дня отримання товариством від акціонера
письмової вимоги про обов’язкове придбання
акцій затверджує ціну обов’язкового придбання
акцій.
4. Ціна обов’язкового придбання акцій
визначається відповідно до частин п’ятої –
сьомої статті 652 цього Закону.
5. Протягом одного робочого дня з дня
затвердження ціни обов’язкового придбання
акцій товариство надсилає інформацію про
затверджену ціну обов’язкового придбання
акцій акціонеру, який надіслав товариству
письмову вимогу про обов’язкове придбання
його акцій, та особі (кожній із осіб, що діють
спільно), яка є власником домінуючого
контрольного пакета акцій.
6. Протягом 20 робочих днів з дня
отримання від товариства затвердженої ціни
обов’язкового придбання акцій особа (особи,
що діють спільно), яка є власником
домінуючого контрольного пакета акцій, має
здійснити переказ коштів за акції, що
придбаваються, на банківський рахунок,
зазначений у письмовій вимозі акціонера про
обов’язкове придбання належних йому акцій, за
ціною обов’язкового придбання, затвердженою
відповідно до частини третьої цієї статті.
Акціонер, який надіслав товариству письмову
вимогу про обов’язкове придбання належних
йому акцій, має вчинити всі дії, необхідні для
набуття особою (особами, що діють спільно),
яка є власником домінуючого контрольного
пакета акцій, права власності на акції,
придбання яких вимагається.
7. Оплата акцій, обов’язкового придбання
яких особою (особами, що діють спільно), яка є
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яких особою (особами, що діють спільно), яка є
власником домінуючого контрольного пакета
акцій,
вимагає
акціонер,
здійснюється
виключно у грошовій формі.
8. У разі якщо власниками пакета акцій у
розмірі домінуючого контрольного пакета акцій
є дві та більше особи, що діють спільно, такі
особи несуть солідарну відповідальність за
належне виконання ними обов'язку щодо
придбання акцій акціонерного товариства на
вимогу акціонерів відповідно до процедури,
передбаченої цією статтею.
9. З дня надходження до товариства
публічної безвідкличної вимоги від особи (осіб,
що діють спільно), яка є власником
домінуючого контрольного пакета акцій,
відповідно до процедури, передбаченої статтею
652 цього Закону, та до її завершення право всіх
власників простих акцій товариства вимагати
обов’язкового придбання їхніх акцій відповідно
до вимог цієї статті не застосовується.

власником домінуючого контрольного пакета
акцій,
вимагає
акціонер,
здійснюється
виключно у грошовій формі.
8. У разі якщо власниками пакета акцій у
розмірі домінуючого контрольного пакета акцій
є дві та більше особи, що діють спільно, такі
особи несуть солідарну відповідальність за
належне виконання ними обов'язку щодо
придбання акцій акціонерного товариства на
вимогу акціонерів відповідно до процедури,
передбаченої цією статтею.
9. З дня надходження до товариства
публічної безвідкличної вимоги від особи (осіб,
що діють спільно), яка є власником
домінуючого контрольного пакета акцій,
відповідно до процедури, передбаченої статтею
652 цього Закону, та до її завершення право всіх
власників
акцій
товариства
вимагати
обов’язкового придбання їхніх акцій відповідно
до вимог цієї статті не застосовується.

власником домінуючого контрольного пакета
акцій,
вимагає
акціонер,
здійснюється
виключно у грошовій формі.
8. У разі якщо власниками пакета акцій у
розмірі домінуючого контрольного пакета акцій
є дві та більше особи, що діють спільно, такі
особи несуть солідарну відповідальність за
належне виконання ними обов'язку щодо
придбання акцій акціонерного товариства на
вимогу акціонерів відповідно до процедури,
передбаченої цією статтею.
9. З дня надходження до товариства
публічної безвідкличної вимоги від особи (осіб,
що діють спільно), яка є власником
домінуючого контрольного пакета акцій,
відповідно до процедури, передбаченої статтею
652 цього Закону, та до її завершення право всіх
власників
акцій
товариства
вимагати
обов’язкового придбання їхніх акцій відповідно
до вимог цієї статті не застосовується.

Стаття 654. Наслідки недотримання вимог
щодо
виконання
обов’язків
власником
контрольного
пакета
акцій,
значного
контрольного пакета акцій або домінуючого
контрольного пакета акцій товариства
1. Особа (особи, що діють спільно), яка
прямо
або
опосередковано
набула
з
урахуванням кількості акцій, що належать їй та
її афілійованим особам, право власності на
контрольний пакет акцій товариства та не
виконала обов’язки, передбачені статтями 65651 цього Закону, має право голосу лише за
акціями, що становлять 50 відсотків акцій
товариства, до моменту виконання відповідних
обов’язків. При цьому інші прості акції такого
товариства, що прямо або опосередковано
належать таким особам, не дають права голосу
та не враховуються при визначенні кворуму до
моменту
виконання
такими
особами
обов’язкових дій, передбачених статтями 65 і
651 цього Закону.
Особа (особи, що діють спільно), яка прямо
або опосередковано набула, з урахуванням

Стаття 654. Наслідки недотримання вимог
щодо
виконання
обов’язків
власником
контрольного
пакета
акцій,
значного
контрольного пакета акцій або домінуючого
контрольного пакета акцій товариства
1. Особа (особи, що діють спільно), яка
прямо
або
опосередковано
набула
з
урахуванням кількості акцій, що належать їй та
її афілійованим особам, право власності на
контрольний пакет акцій товариства та не
виконала обов’язки, передбачені статтями 65651 цього Закону, має право голосу лише за
акціями, що становлять 50 відсотків акцій
товариства, до моменту виконання відповідних
обов’язків. При цьому інші голосуючі акції
такого
товариства,
що
прямо
або
опосередковано належать таким особам, не
дають права голосу та не враховуються при
визначенні кворуму до моменту виконання
такими
особами
обов’язкових
дій,
передбачених статтями 65 і 651 цього Закону.
Особа (особи, що діють спільно), яка прямо
або опосередковано набула, з урахуванням

Стаття 654. Наслідки недотримання вимог
щодо
виконання
обов’язків
власником
контрольного
пакета
акцій,
значного
контрольного пакета акцій або домінуючого
контрольного пакета акцій товариства
1. Особа (особи, що діють спільно), яка
прямо
або
опосередковано
набула
з
урахуванням кількості акцій, що належать їй та
її афілійованим особам, право власності на
контрольний пакет акцій товариства та не
виконала обов’язки, передбачені статтями 65651 цього Закону, має право голосу лише за
акціями, що становлять 50 відсотків акцій
товариства, до моменту виконання відповідних
обов’язків. При цьому інші акції такого
товариства, що прямо або опосередковано
належать таким особам, не дають права голосу
та не враховуються при визначенні кворуму до
моменту
виконання
такими
особами
обов’язкових дій, передбачених статтями 65 і
651 цього Закону.
Особа (особи, що діють спільно), яка прямо
або опосередковано набула, з урахуванням
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кількості акцій, що належать їй та її
афілійованим особам, право власності на
значний контрольний пакет акцій товариства та
не виконала обов’язки, передбачені статтею 651
цього Закону, має право голосу лише за
акціями, що становлять 75 відсотків акцій
товариства, до моменту виконання відповідних
обов’язків. При цьому інші прості акції такого
товариства, що прямо або опосередковано
належать таким особам, не дають права голосу
та не враховуються при визначенні кворуму до
моменту
виконання
такими
особами
обов’язкових дій, передбачених статтею 651
цього Закону.
Особа (особи, що діють спільно), яка прямо
або опосередковано набула з урахуванням
кількості акцій, що належать їй та її
афілійованим особам, право власності на
домінуючий
контрольний
пакет
акцій
товариства та не виконала обов’язки,
передбачені статтями 652-653 цього Закону, має
право голосу лише за простими акціями
товариства, які становлять 95 відсотків акцій
товариства мінус одна акція, до моменту
виконання відповідних обов’язків. При цьому
інші прості акції такого товариства, що прямо
або опосередковано належать таким особам, не
дають права голосу та не враховуються при
визначенні кворуму до моменту виконання
такими
особами
обов’язкових
дій,
передбачених статтями 652 і 653 цього Закону.
2. Рішення загальних зборів акціонерів,
прийняті з використанням акцій, що відповідно
до частини першої цієї статті не дають права
голосу, та за умови невикористання яких
рішення загальних зборів були б іншими, не
мають юридичної сили.
Стаття 66. Викуп акціонерним товариством
розміщених ним цінних паперів
1. Акціонерне товариство має право за
рішенням загальних зборів викупити в
акціонерів акції за згодою власників цих акцій.
Порядок реалізації цього права визначається у

кількості акцій, що належать їй та її
афілійованим особам, право власності на
значний контрольний пакет акцій товариства та
не виконала обов’язки, передбачені статтею 651
цього Закону, має право голосу лише за
акціями, що становлять 75 відсотків акцій
товариства, до моменту виконання відповідних
обов’язків. При цьому інші голосуючі акції
такого
товариства,
що
прямо
або
опосередковано належать таким особам, не
дають права голосу та не враховуються при
визначенні кворуму до моменту виконання
такими
особами
обов’язкових
дій,
передбачених статтею 651 цього Закону.
Особа (особи, що діють спільно), яка прямо
або опосередковано набула з урахуванням
кількості акцій, що належать їй та її
афілійованим особам, право власності на
домінуючий
контрольний
пакет
акцій
товариства та не виконала обов’язки,
передбачені статтями 652-653 цього Закону, має
право голосу лише за голосуючими акціями
товариства, які становлять 95 відсотків акцій
товариства мінус одна акція, до моменту
виконання відповідних обов’язків. При цьому
інші голосуючі акції такого товариства, що
прямо або опосередковано належать таким
особам, не дають права голосу та не
враховуються при визначенні кворуму до
моменту
виконання
такими
особами
обов’язкових дій, передбачених статтями 652 і
653 цього Закону.
1.
2. Рішення загальних зборів
акціонерів, прийняті з використанням
акцій, що відповідно до частини першої цієї
статті не дають права голосу, та за умови
невикористання яких рішення загальних
зборів були б іншими, не мають юридичної
сили.
Стаття 66. Викуп акціонерним товариством
розміщених ним цінних паперів
1. Акціонерне товариство має право за
рішенням загальних зборів викупити в
акціонерів акції за згодою власників цих акцій.
Порядок реалізації цього права визначається у

кількості акцій, що належать їй та її
афілійованим особам, право власності на
значний контрольний пакет акцій товариства та
не виконала обов’язки, передбачені статтею 651
цього Закону, має право голосу лише за
акціями, що становлять 75 відсотків акцій
товариства, до моменту виконання відповідних
обов’язків. При цьому інші голосуючі акції
такого
товариства,
що
прямо
або
опосередковано належать таким особам, не
дають права голосу та не враховуються при
визначенні кворуму до моменту виконання
такими
особами
обов’язкових
дій,
передбачених статтею 651 цього Закону.
Особа (особи, що діють спільно), яка прямо
або опосередковано набула з урахуванням
кількості акцій, що належать їй та її
афілійованим особам, право власності на
домінуючий
контрольний
пакет
акцій
товариства та не виконала обов’язки,
передбачені статтями 652-653 цього Закону, має
право голосу лише за акціями товариства, які
становлять 95 відсотків акцій товариства мінус
одна акція, до моменту виконання відповідних
обов’язків. При цьому інші акції такого
товариства, що прямо або опосередковано
належать таким особам, не дають права голосу
та не враховуються при визначенні кворуму до
моменту
виконання
такими
особами
обов’язкових дій, передбачених статтями 652 і
653 цього Закону.
2. Рішення загальних зборів акціонерів,
прийняті з використанням акцій, що відповідно
до частини першої цієї статті не дають права
голосу, та за умови невикористання яких
рішення загальних зборів були б іншими, не
мають юридичної сили.
Стаття 66. Викуп акціонерним товариством
розміщених ним цінних паперів
1. Акціонерне товариство має право за
рішенням загальних зборів викупити в
акціонерів акції за згодою власників цих акцій.
Порядок реалізації цього права визначається у

92

статуті товариства та/або рішенні загальних
зборів. Рішенням загальних зборів обов'язково
встановлюються:
1)
порядок
викупу,
що
включає
максимальну кількість, тип та/або клас акцій,
що викуповуються;
2) строк викупу;
3) ціна викупу (або порядок її визначення);
4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх
анулювання або продаж).
Строк викупу включає строк приймання
письмових пропозицій акціонерів про продаж
акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу
акцій не може перевищувати одного року.
Письмова пропозиція акціонера про продаж
акцій товариству є безвідкличною.
Ціна викупу акцій не може бути меншою за
ринкову вартість, визначену відповідно до
статті 8 цього Закону. Оплата акцій, що
викуповуються, здійснюється у грошовій формі.
Ринкова вартість акцій визначається станом
на день, що передує дню опублікування в
установленому порядку повідомлення про
скликання загальних зборів акціонерного
товариства, на яких прийнято рішення про
викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

статуті товариства та/або рішенні загальних
зборів. Рішенням загальних зборів обов'язково
встановлюються:
1)
порядок
викупу,
що
включає
максимальну кількість, тип та/або клас акцій,
що викуповуються;
2) строк викупу;
3) ціна викупу (або порядок її визначення);
4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх
анулювання або продаж).
Строк викупу включає строк приймання
письмових пропозицій акціонерів про продаж
акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу
акцій не може перевищувати одного року.
Письмова пропозиція акціонера про продаж
акцій товариству є безвідкличною.
Ціна викупу акцій не може бути меншою за
ринкову вартість, визначену відповідно до
статті 8 цього Закону. Оплата акцій, що
викуповуються, здійснюється у грошовій формі.
Ринкова вартість акцій визначається станом
на останній робочий день, що передує дню
опублікування в установленому порядку
повідомлення про скликання загальних зборів
акціонерного товариства, на яких прийнято
рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою
згодою.

Товариство зобов'язане придбавати акції у
кожного акціонера, який приймає (акцептує)
пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною,
вказаною в рішенні загальних зборів.
Правочини щодо переходу права власності
на акції до товариства, вчинені протягом
терміну, зазначеного в рішенні загальних
зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в
такому рішенні, є нікчемними.
2. У разі якщо загальними зборами
прийнято рішення про пропорційний викуп
акцій, товариство надсилає кожному акціонеру
письмове повідомлення про кількість акцій, що
викуповуються, їх ціну та строк викупу. Для
товариства з кількістю акціонерів - власників
простих акцій понад 1000 осіб приймання

Товариство зобов'язане придбавати акції у
кожного акціонера, який приймає (акцептує)
пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною,
вказаною в рішенні загальних зборів.
Правочини щодо переходу права власності
на акції до товариства, вчинені протягом
терміну, зазначеного в рішенні загальних
зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в
такому рішенні, є нікчемними.
2. У разі якщо загальними зборами
прийнято рішення про пропорційний викуп
акцій, товариство надсилає кожному акціонеру
письмове повідомлення про кількість акцій, що
викуповуються, їх ціну та строк викупу. Для
товариства з кількістю акціонерів понад 1000
осіб приймання пропозицій акціонерів про

статуті товариства та/або рішенні загальних
зборів. Рішенням загальних зборів обов'язково
встановлюються:
1)
порядок
викупу,
що
включає
максимальну кількість, тип та/або клас акцій,
що викуповуються;
2) строк викупу;
3) ціна викупу (або порядок її визначення);
4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх
анулювання або продаж).
Строк викупу включає строк приймання
письмових пропозицій акціонерів про продаж
акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу
акцій не може перевищувати одного року.
Письмова пропозиція акціонера про продаж
акцій товариству є безвідкличною.
Ціна викупу акцій не може бути меншою за
ринкову вартість, визначену відповідно до
статті 8 цього Закону. Оплата акцій, що
викуповуються, здійснюється у грошовій формі.
Ринкова вартість акцій визначається станом
на останній робочий день, що передує дню
оприлюднення
в
загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів повідомлення про
скликання загальних зборів акціонерного
товариства, на яких прийнято рішення про
викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.
Товариство зобов'язане придбавати акції у
кожного акціонера, який приймає (акцептує)
пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною,
вказаною в рішенні загальних зборів.
Правочини щодо переходу права власності
на акції до товариства, вчинені протягом
терміну, зазначеного в рішенні загальних
зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в
такому рішенні, є нікчемними.
2. У разі якщо загальними зборами
прийнято рішення про пропорційний викуп
акцій, товариство надсилає кожному акціонеру
письмове повідомлення про кількість акцій, що
викуповуються, їх ціну та строк викупу. Для
товариства з кількістю акціонерів понад 1000
осіб приймання пропозицій акціонерів про
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пропозицій акціонерів про продаж товариству
акцій здійснюється протягом не менше ніж 30денного строку від дати надіслання акціонерам
зазначеного повідомлення.
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 акціонерним
товариством акцій не може бути меншою за
ринкову вартість, визначену відповідно до
статті 8 цього Закону.
Правочини
щодо
переходу
права
власності на викуплені товариством акції,
вчинені з порушенням вимог цієї частини, є
нікчемними.
4. Акціонерне товариство має право за
рішенням наглядової ради викупити розміщені
ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою
власників цих цінних паперів, якщо це
передбачено
статутом
товариства
та
проспектом емісії таких цінних паперів.
…
Стаття 69. Порядок реалізації акціонерами
права
вимоги
обов'язкового
викупу
акціонерним товариством належних їм акцій
1. Ціна викупу акцій не може бути меншою
за ринкову вартість, визначену відповідно до
статті 8 цього Закону.
Ринкова вартість акцій визначається станом
на день, що передує дню опублікування в
установленому порядку повідомлення про
скликання загальних зборів, на яких було
прийнято рішення, яке стало підставою для
вимоги обов'язкового викупу акцій.

Стаття 71. Правочин, щодо вчинення якого

продаж
товариству
акцій
здійснюється
протягом не менше ніж 30-денного строку від
дати надіслання акціонерам зазначеного
повідомлення.
Виключити.

продаж
товариству
акцій
здійснюється
протягом не менше ніж 30-денного строку від
дати надіслання акціонерам зазначеного
повідомлення.
Виключити.

4. Акціонерне товариство має право за
рішенням наглядової ради викупити розміщені
ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою
власників цих цінних паперів, якщо це
передбачено
статутом
товариства
та
проспектом або рішенням про емісію таких
цінних паперів.
…
Стаття 69. Порядок реалізації акціонерами
права
вимоги
обов'язкового
викупу
акціонерним товариством належних їм акцій
1. Ціна викупу акцій не може бути меншою
за ринкову вартість, визначену відповідно до
статті 8 цього Закону.
Ринкова вартість акцій визначається станом
на останній робочий день, що передує дню
опублікування в установленому порядку
повідомлення про скликання загальних зборів,
на яких було прийнято рішення, яке стало
підставою для вимоги обов'язкового викупу
акцій.

4. Акціонерне товариство має право за
рішенням наглядової ради викупити розміщені
ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою
власників цих цінних паперів, якщо це
передбачено
статутом
товариства
та
проспектом або рішенням про емісію таких
цінних паперів.
…
Стаття 69. Порядок реалізації акціонерами
права
вимоги
обов'язкового
викупу
акціонерним товариством належних їм акцій
1. Ціна викупу акцій не може бути меншою
за ринкову вартість, визначену відповідно до
статті 8 цього Закону.
Ринкова вартість акцій визначається станом
на останній робочий день, що передує дню
оприлюднення
у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів повідомлення про
скликання загальних зборів, на яких було
прийнято рішення, яке стало підставою для
вимоги обов'язкового викупу акцій.
Стаття 71. Правочин, щодо вчинення якого

Стаття 71. Правочин, щодо вчинення якого
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є заінтересованість
1. Рішення про надання згоди на вчинення
правочину,
щодо
вчинення
якого
є
заінтересованість
(далі
правочин
із
заінтересованістю), приймається відповідним
органом акціонерного товариства згідно з цією
статтею, якщо ринкова вартість майна або
послуг чи сума коштів, що є предметом
правочину із заінтересованістю, перевищує 1
відсоток вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності акціонерного
товариства.
2. Особою, заінтересованою у вчиненні
акціонерним товариством правочину, може
бути будь-яка з таких осіб:
1) посадова особа органу акціонерного
товариства або її афілійовані особи;
2) акціонер, який одноосібно або спільно з
афілійованими особами володіє принаймні 25
відсотками
акцій
товариства,
та
його
афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер
прямо або опосередковано володіє 100
відсотками
акцій
такого
акціонерного
товариства);
…
5. Наглядова рада (а в разі якщо створення
наглядової ради не передбачено законом та
статутом
акціонерного
товариства,
виконавчий орган акціонерного товариства) з
метою проведення оцінки правочину, щодо
якого є заінтересованість, на відповідність його
умов звичайним ринковим умовам залучає
незалежного аудитора, суб'єкта оціночної
діяльності або іншу особу, яка має відповідну
кваліфікацію. Вимоги цієї частини не
застосовуються до приватного акціонерного
товариства, якщо інше не встановлено його
статутом.
6. Якщо заінтересована у вчиненні
правочину особа є членом наглядової ради
акціонерного товариства, вона не має права
голосу з питання вчинення такого правочину.
Рішення про надання згоди на вчинення
правочину із заінтересованістю приймається
більшістю голосів членів наглядової ради, які
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згідно з цією статтею, якщо ринкова вартість
майна або послуг чи сума коштів, що є
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2. Особою, заінтересованою у вчиненні
акціонерним товариством правочину, може
бути будь-яка з таких осіб:
1) посадова особа органу акціонерного
товариства або її афілійовані особи;
2) акціонер, який одноосібно або спільно з
афілійованими особами володіє принаймні 25
відсотками голосуючих акцій товариства, та
його афілійовані особи (крім випадків, коли
акціонер прямо або опосередковано володіє 100
відсотками
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правочину особа є членом наглядової ради
акціонерного товариства, вона не має права
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не є заінтересованими у вчиненні правочину
(далі - незаінтересовані члени наглядової ради),
присутніх на засіданні наглядової ради. Якщо
на такому засіданні присутній лише один
незаінтересований член наглядової ради,
рішення про надання згоди на вчинення
правочину із заінтересованістю приймається
таким членом одноосібно.
Статутом акціонерного товариства може
встановлюватися вимога про присутність усіх
або
більшості
незаінтересованих членів
наглядової ради на засіданні наглядової ради,
на якому розглядається питання про надання
згоди
на
вчинення
правочину
із
заінтересованістю.
7. Рішення про надання згоди на вчинення
правочину із заінтересованістю виноситься на
розгляд загальних зборів акціонерів, якщо:
1) в акціонерному товаристві не створена
наглядова рада;
2)
всі
члени
наглядової
ради
є
заінтересованими у вчиненні правочину;
3) ринкова вартість майна або послуг чи
сума коштів, що є його предметом, перевищує
10 відсотків вартості активів, за даними
останньої
річної
фінансової
звітності
акціонерного товариства.
Якщо наглядова рада прийняла рішення про
відхилення правочину із заінтересованістю або
не прийняла жодного рішення протягом 30 днів
з дня отримання необхідної інформації, питання
про надання згоди на вчинення правочину із
заінтересованістю може бути винесене на
розгляд загальних зборів акціонерів. Статутом
приватного акціонерного товариства може бути
передбачено менший строк у зв'язку з
незастосовуванням вимог частини п'ятої цієї
статті.
8. У голосуванні про надання згоди на
вчинення правочину із заінтересованістю
акціонери,
заінтересовані
у
вчиненні
правочину, не мають права голосу, а рішення з
цього питання приймається більшістю голосів
незаінтересованих
акціонерів,
які
зареєструвалися для участі в загальних зборах
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та яким належать голосуючі з цього питання
акції.
…
9.
Загальні
збори
публічного
акціонерного
товариства
не
можуть
приймати рішення про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинів, щодо
яких є заінтересованість.
10. Після прийняття рішення про надання
згоди на вчинення правочину, щодо якого є
заінтересованість,
акціонерне
товариство
зобов'язане оприлюднити інформацію про таке
рішення в передбаченому законом порядку.
…
Положення цієї статті не застосовуються у
разі:
…
4) надання посадовою особою органів
товариства або акціонером, який одноосібно
або спільно з афілійованими особами володіє 25
і більше відсотками простих акцій товариства,
на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому
числі майнової поруки), застави або іпотеки
товариству або особам, які надають товариству
позику;
5) вчинення правочину за державними
регульованими цінами та тарифами відповідно
до вимог законодавства.
…
Стаття 75. Аудитор
1. Річна фінансова звітність публічного
акціонерного товариства підлягає обов'язковій
перевірці незалежним аудитором.
2. Посадові особи товариства зобов'язані
забезпечити доступ незалежного аудитора до
всіх документів, необхідних для перевірки
результатів фінансово-господарської діяльності
товариства.
3. Незалежним аудитором не може бути:
1) афілійована особа товариства;
2) афілійована особа посадової особи
товариства;
3) особа, яка надає консультаційні послуги

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

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

товариству.
4. Висновок аудитора (аудиторської
фірми)
крім
даних,
передбачених
законодавством про аудиторську діяльність,
повинен містити інформацію, передбачену
частиною другою статті 74 цього Закону, а
також оцінку повноти та достовірності
відображення фінансово-господарського стану
товариства у його бухгалтерській звітності.
5. Аудиторська перевірка діяльності
акціонерного товариства також має бути
проведена на вимогу акціонера (акціонерів),
який (які) є власником (власниками) більше 10
відсотків акцій товариства. У такому разі
акціонер (акціонери) самостійно укладає
(укладають) з визначеним ним (ними)
аудитором (аудиторською фірмою) договір про
проведення аудиторської перевірки фінансовогосподарської діяльності товариства, в якому
зазначається обсяг перевірки.
Витрати,
пов'язані
з
проведенням
перевірки,
покладаються
на
акціонера
(акціонерів), на вимогу якого проводилася
перевірка. Загальні збори акціонерів можуть
ухвалити рішення про відшкодування витрат
акціонера (акціонерів) на таку перевірку.
6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів
з дати отримання запиту акціонера (акціонерів)
про таку перевірку забезпечити аудитору
(аудиторській фірмі) можливість проведення
перевірки. У зазначений строк виконавчий
орган має надати акціонеру (акціонерам)
відповідь з інформацією щодо дати початку
аудиторської перевірки.
Аудиторська перевірка на вимогу акціонера
(акціонерів), який є власником більше ніж 10
відсотків акцій товариства, може проводитися
не частіше двох разів на календарний рік.
У разі проведення аудиту товариства за
заявою акціонера (акціонерів), який (які) є
власником (власниками) більше 10 відсотків
акцій товариства, виконавчий орган товариства
на вимогу такого акціонера (акціонерів)
зобов'язаний
надати
завірені
підписом
уповноваженої особи товариства копії всіх
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всіх документів протягом п'яти робочих днів з
дати отримання відповідного запиту аудитора.
Стаття 76. Спеціальна перевірка фінансовогосподарської
діяльності
акціонерного
товариства
1.
Спеціальна
перевірка
фінансовогосподарської
діяльності
акціонерного
товариства проводиться ревізійною комісією
(ревізором), а в разі її відсутності - аудитором.
Така перевірка проводиться з ініціативи
ревізійної комісії (ревізора), за рішенням
загальних зборів, наглядової ради, виконавчого
органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які
(який) на момент подання вимоги сукупно є
власниками (власником) більше 10 відсотків
простих акцій товариства.
2. Незалежно від наявності ревізійної
комісії (ревізора) у товаристві спеціальна
перевірка фінансово-господарської діяльності
акціонерного товариства може проводитися
аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів
(акціонера), які (який) на момент подання
вимоги сукупно є власниками (власником)
більше 10 відсотків простих акцій товариства.
Стаття 82. Захист прав кредиторів при
злитті,
приєднанні,
поділі,
виділі або
перетворенні акціонерного товариства
1. Протягом 30 днів з дати прийняття
загальними зборами рішення про припинення
акціонерного товариства шляхом поділу,
перетворення, а також про виділ, а в разі
припинення шляхом злиття або приєднання - з
дати
прийняття
відповідного
рішення
загальними зборами останнього з акціонерних
товариств, що беруть участь у злитті або
приєднанні, товариство зобов'язане письмово
повідомити про це кредиторів товариства і
опублікувати в офіційному друкованому
органі повідомлення про ухвалене рішення.
Публічне
товариство
зобов'язане
також
повідомити про прийняття такого рішення

підписом уповноваженої особи товариства копії
всіх документів протягом п'яти робочих днів з
дати отримання відповідного запиту аудитора
(аудиторської фірми).
Стаття 76. Спеціальна перевірка фінансовогосподарської
діяльності
акціонерного
товариства
1.
Спеціальна
перевірка
фінансовогосподарської
діяльності
акціонерного
товариства проводиться ревізійною комісією
(ревізором), а в разі її відсутності - аудитором
(аудиторською фірмою). Така перевірка
проводиться з ініціативи ревізійної комісії
(ревізора), за рішенням загальних зборів,
наглядової ради, виконавчого органу або на
вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на
момент подання вимоги сукупно є власниками
(власником) більше 10 відсотків голосуючих
акцій товариства.
2. Незалежно від наявності ревізійної
комісії (ревізора) у товаристві спеціальна
перевірка фінансово-господарської діяльності
акціонерного товариства може проводитися
аудитором (аудиторською фірмою) на вимогу
та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який)
на момент подання вимоги сукупно є
власниками (власником) більше 10 відсотків
голосуючих акцій товариства.
Стаття 82. Захист прав кредиторів при
злитті,
приєднанні,
поділі,
виділі або
перетворенні акціонерного товариства
1. Протягом 30 днів з дати прийняття
загальними зборами рішення про припинення
акціонерного товариства шляхом поділу,
перетворення, а також про виділ, а в разі
припинення шляхом злиття або приєднання - з
дати
прийняття
відповідного
рішення
загальними зборами останнього з акціонерних
товариств, що беруть участь у злитті або
приєднанні, товариство зобов'язане письмово
повідомити про це кредиторів товариства і
розмістити повідомлення про ухвалене
рішення в загальнодоступній інформаційній
базі даних Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про ринок

документів протягом п'яти робочих днів з дати
отримання відповідного запиту аудитора
(аудиторської фірми).
Стаття 76. Спеціальна перевірка фінансовогосподарської
діяльності
акціонерного
товариства
1.
Спеціальна
перевірка
фінансовогосподарської
діяльності
акціонерного
товариства проводиться ревізійною комісією
(ревізором), а в разі її відсутності - аудитором
(аудиторською фірмою). Така перевірка
проводиться з ініціативи ревізійної комісії
(ревізора), за рішенням загальних зборів,
наглядової ради, виконавчого органу або на
вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на
момент подання вимоги сукупно є власниками
(власником) більше 10 відсотків акцій
товариства.
2. Незалежно від наявності ревізійної комісії
(ревізора) у товаристві спеціальна перевірка
фінансово-господарської
діяльності
акціонерного товариства може проводитися
аудитором (аудиторською фірмою) на вимогу
та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який)
на момент подання вимоги сукупно є
власниками (власником) більше 10 відсотків
акцій товариства.
Стаття 82. Захист прав кредиторів при
злитті,
приєднанні,
поділі,
виділі або
перетворенні акціонерного товариства
1. Протягом 30 днів з дати прийняття
загальними зборами рішення про припинення
акціонерного товариства шляхом поділу,
перетворення, а також про виділ, а в разі
припинення шляхом злиття або приєднання - з
дати
прийняття
відповідного
рішення
загальними зборами останнього з акціонерних
товариств, що беруть участь у злитті або
приєднанні, товариство зобов'язане письмово
повідомити про це кредиторів товариства.
Публічне
товариство
зобов'язане
також
повідомити про прийняття такого рішення
кожну фондову біржу, на які акції такого
товариства допущено до торгів.

Виключити
по
«голосуючих»

тексту

Виключити
текст,
що
стосується
оприлюднення,
т.я. є вимога щодо розкриття
особливої
інформації
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кожну фондову біржу, на якій воно пройшло
процедуру лістингу.
…

Стаття 84. Приєднання акціонерного
товариства
…
4. Якщо акціонерному товариству, до якого
здійснюється приєднання, належать більш як 90
відсотків простих акцій товариства, що
приєднується, приєднання не спричиняє
необхідності внесення змін до статуту
товариства, до якого здійснюється приєднання,
пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від
імені товариства, до якого здійснюється
приєднання,
рішення
про
приєднання,
затвердження передавального акта та умов
договору про приєднання може прийматися
його наглядовою радою.

цінних паперів або через особу, яка
провадить діяльність із оприлюднення
регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку. Публічне товариство
зобов'язане також повідомити про прийняття
такого рішення кожну фондову біржу, на які
акції такого товариства допущено до торгів.
..

..

Стаття 84. Приєднання акціонерного
Стаття 84. Приєднання акціонерного
товариства
товариства
…
…
4. Якщо акціонерному товариству, до якого 4. Якщо акціонерному товариству, до якого
здійснюється приєднання, належать більш як 90 здійснюється приєднання, належать більш як 90
відсотків голосуючих акцій товариства, що відсотків акцій товариства, що приєднується,
приєднується, приєднання не спричиняє приєднання
не
спричиняє
необхідності
необхідності внесення змін до статуту внесення змін до статуту товариства, до якого
товариства, до якого здійснюється приєднання, здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами
пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від прав його акціонерів, від імені товариства, до
імені товариства, до якого здійснюється якого здійснюється приєднання, рішення про
приєднання,
рішення
про
приєднання, приєднання, затвердження передавального акта
затвердження передавального акта та умов та умов договору про приєднання може
договору про приєднання може прийматися прийматися його наглядовою радою.
його наглядовою радою.
Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

«рішення вищого органу
емітента або суду про
припинення або банкрутство
емітента», а також вимога
ЦКУ щодо оприлюднення
такого повідомлення.

Виключити «голосуючих»
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Стаття 7. Завдання Національної комісії
України з цінних паперів та фондового ринку
…
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку відповідно до покладених на
неї завдань:
…
3) встановлює стандарти випуску (емісії)
цінних паперів, інформації про випуск
цінних паперів, що пропонуються для
відкритого продажу, в тому числі іноземних
емітентів, які здійснюють випуск цінних
паперів на території України, та порядок
реєстрації випуску цінних паперів та
інформації про випуск цінних паперів;
…
5) здійснює реєстрацію випусків цінних
паперів та інформації про випуск цінних
паперів, у тому числі цінних паперів
іноземних емітентів, що є в обігу на території
України;

6) встановлює вимоги щодо допуску цінних
паперів іноземних емітентів та обігу їх на
території України;

7) встановлює вимоги до правил фондової
біржі та реєструє її правила (зміни до них);

Стаття 7. Завдання Національної комісії
України з цінних паперів та фондового ринку
…
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку відповідно до покладених на
неї завдань:
…
3) встановлює порядок реєстрації випуску
цінних паперів та затвердження проспекту
цінних паперів;

…

Стаття 7. Завдання Національної комісії
України з цінних паперів та фондового ринку
…
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку відповідно до покладених на
неї завдань:
…
3) встановлює порядок реєстрації випуску
цінних паперів та затвердження проспекту
цінних паперів;

…

5) здійснює реєстрацію випусків цінних
паперів, затверджує проспекти цінних
паперів та скасовує реєстрацію випусків
цінних паперів;

5) здійснює реєстрацію випусків цінних
паперів, затверджує проспекти цінних
паперів та скасовує реєстрацію випусків
цінних паперів;

51) встановлює порядок затвердження
проспекту цінних паперів у процесі допуску
таких цінних паперів до торгів на фондовій
біржі;
52) встановлює максимальну сумарну
номінальну вартість цінних паперів, щодо
яких здійснюється публічна пропозиція, яка
не вимагає оформлення проспекту цінних
паперів, та встановлює порядок та вимоги до
документів, що складаються при здійсненні
публічної пропозиції;
6) встановлює вимоги та здійснює допуск
цінних паперів іноземних емітентів до обігу на
території України;
61) визначає особливості розміщення,
публічної пропозиції та обігу на території
України цінних паперів іноземних емітентів;
7) встановлює вимоги до правил ринку
фондової біржі та реєструє її правила (зміни до
них);
71) встановлює порядок допуску цінних
паперів до торгів на фондовій біржі, а також
порядок
укладання
та
виконання
правочинів щодо таких цінних паперів;

51) встановлює порядок затвердження
проспекту цінних паперів у процесі допуску
таких цінних паперів до торгів на фондовій
біржі;
52) встановлює максимальну сумарну
номінальну вартість цінних паперів, щодо
яких здійснюється публічна пропозиція, яка
не вимагає оформлення проспекту цінних
паперів, та встановлює порядок та вимоги до
документів, що складаються при здійсненні
публічної пропозиції;
6) встановлює вимоги та здійснює допуск
цінних паперів іноземних емітентів до обігу на
території України;
61) визначає особливості розміщення,
публічної пропозиції та обігу на території
України цінних паперів іноземних емітентів;
7) встановлює вимоги до правил ринку
фондової біржі та реєструє її правила (зміни до
них);
71) встановлює порядок допуску цінних
паперів до торгів на фондовій біржі, а також
порядок
укладання
та
виконання
правочинів щодо таких цінних паперів;
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8) встановлює вимоги та умови
відкритого продажу (розміщення) цінних
паперів на території України;
…
10)
встановлює
порядок
складання
адміністративних даних учасників ринку цінних
паперів відповідно до чинного законодавства
України;
…

15)
встановлює вимоги, порядок та
стандарти щодо обов'язкового розкриття
інформації емітентами та особами, які
здійснюють професійну діяльність на ринку
цінних
паперів,
забезпечує
створення
інформаційної бази даних про ринок цінних
паперів відповідно до чинного законодавства;

…
25) визначає порядок ведення та веде реєстр
професійних учасників ринку цінних паперів,
інститутів
спільного
інвестування
та
саморегулівних організацій;
…

Виключено.
…
10)
встановлює
порядок
складання
адміністративних даних учасників ринку цінних
паперів відповідно до чинного законодавства
України;
101) публікує на своєму офіційному вебсайті календар торгівельних днів фондових
бірж на території України;
102) здійснює контроль за розміщенням
регульованої інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів або через особу,
яка провадить діяльність із оприлюднення
регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку;
103) здійснює контроль за достовірністю,
зрозумілістю, узгодженістю та повнотою
фінансової звітності учасників фондового
ринку, її відповідністю, в тому числі,
міжнародним
стандартам
фінансової
звітності;
…
відсутня

…
25) визначає порядок ведення та веде реєстр
професійних учасників ринку цінних паперів,
інститутів
спільного
інвестування
та
саморегулівних організацій;
251) визначає порядок ведення та веде
реєстр
осіб,
уповноважених
надавати
інформаційні послуги на фондовому ринку;
…

Виключено.
…
10)
встановлює
порядок
складання
адміністративних даних учасників ринку цінних
паперів відповідно до чинного законодавства
України;
101) публікує на своєму офіційному вебсайті календар торгівельних днів фондових
бірж на території України;
102)
здійснює
контроль
за
оприлюдненням регульованої інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів;

103) здійснює контроль за достовірністю,
зрозумілістю, узгодженістю та повнотою
фінансової звітності учасників фондового
ринку, її відповідністю, в тому числі,
міжнародним
стандартам
фінансової
звітності;
…
15)
встановлює вимоги, порядок та
стандарти щодо обов'язкового розкриття
інформації емітентами та особами, які
здійснюють професійну діяльність на ринку
цінних паперів, створює загальнодоступну
інформаційну базу даних Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів та розміщує в ній
інформацію
відповідно
до
чинного
законодавства;
…
25) визначає порядок ведення та веде реєстр
професійних учасників ринку цінних паперів,
інститутів
спільного
інвестування
та
саморегулівних організацій;

Замінити «розміщенням» на
«оприлюдненням»
Виключити «або через особу,
яка провадить діяльність із
оприлюднення регульованої
інформації
від
імені
учасників фондового ринку»

Змінити п.15)

Виключити п. 25-1)

…
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3711) приймає рішення про включення
емітента до списку емітентів, що мають ознаки
фіктивності,
у
порядку,
встановленому
Комісією за погодженням з центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної фінансової політики;
…

Стаття 8. Повноваження Національної
комісії України з цінних паперів та фондового
ринку
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку має право:
…
5) у разі порушення законодавства про цінні
папери, нормативних актів Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку виносити
попередження, зупиняти на термін до одного
року розміщення (продаж) та обіг цінних
паперів того чи іншого емітента, дію ліцензій,
виданих Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку, анулювати дію
таких ліцензій;
5-1) зупиняти обіг цінних паперів емітента
у зв'язку з включенням його до списку
емітентів, що мають ознаки фіктивності;
…
53) скасовувати реєстрацію випуску
цінних паперів емітента після ухвалення
судом відповідного рішення суду за позовом
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, передбаченим пунктом 52
цієї статті;
…
8) здійснювати контроль за достовірністю і
розкриттям
інформації,
що
надається
емітентами та особами, які здійснюють
професійну діяльність на ринку цінних паперів,
і саморегулівними організаціями, та її
відповідністю встановленим вимогам;

3711) приймає рішення про включення
емітента до списку емітентів, що мають ознаки
фіктивності,
у
порядку,
встановленому
Комісією за погодженням з центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної фінансової політики;
3712) здійснює авторизацію юридичних
осіб, які мають намір провадити діяльність з
надання інформаційних послуг на фондовому
ринку;
…
Стаття 8. Повноваження Національної
комісії України з цінних паперів та фондового
ринку
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку має право:
…
5) у разі порушення законодавства про цінні
папери, нормативних актів Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку виносити
попередження, зупиняти на термін до одного
року обіг цінних паперів, дію ліцензій, виданих
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, анулювати дію таких
ліцензій;

3711) приймає рішення про включення
емітента до списку емітентів, що мають ознаки
фіктивності,
у
порядку,
встановленому
Комісією за погодженням з центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної фінансової політики;
…

Стаття 8. Повноваження Національної
комісії України з цінних паперів та фондового
ринку
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку має право:
…
5) у разі порушення законодавства про цінні
папери, нормативних актів Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку виносити
попередження, зупиняти на термін до одного
року обіг цінних паперів, дію ліцензій, виданих
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, анулювати дію таких
ліцензій;

5-1) зупиняти обіг цінних паперів емітента,
зокрема, у зв'язку з включенням його до списку
емітентів, що мають ознаки фіктивності, а
також відновлювати їх обіг;
…
Виключено.

5-1) зупиняти обіг цінних паперів емітента,
зокрема, у зв'язку з включенням його до списку
емітентів, що мають ознаки фіктивності, а
також відновлювати їх обіг;
…
Виключено.

…
8) здійснювати контроль за достовірністю і
розкриттям інформації, що здійснюється
емітентами та особами, які здійснюють
професійну діяльність на ринку цінних паперів,
і
саморегулівним
організаціями,
та
її
відповідністю встановленим вимогам;
81) вимагати від емітента (інших осіб, які

…
8) здійснювати контроль за достовірністю і
розкриттям інформації, що здійснюється
емітентами та особами, які здійснюють
професійну діяльність на ринку цінних паперів,
і
саморегулівним
організаціями,
та
її
відповідністю встановленим вимогам;
81) вимагати від емітента (інших осіб, які

Виключити п. 37-12)
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…

оформили
проспект)
подання
до
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку будь-якої інформації, яка
може мати вплив на оцінку цінних паперів,
які допущені до торгів на фондовій біржі;
82) вимагати від емітента (інших осіб, які
оформили проспект) доповнення проспекту
цінних паперів, поданого на затвердження до
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку;
83) оприлюднювати інформацію про факт
не виконання емітентом своїх зобов’язань;
84) вимагати надання інформації та
документів від аудиторів (аудиторських
фірм), емітентів (осіб, що здійснюють
управлінські функції в них), акціонерів або
власників інших фінансових інструментів,
фізичних чи юридичних осіб, які зобов’язані
подавати повідомлення, передбачене статтею
641 Закону України «Про акціонерні
товариства», а також осіб, яких такі особи
контролюють або осіб під контролем яких
такі особи перебувають;
85) вимагати від емітента здійснити
розкриття
інформації,
подання
якої
вимагається згідно з пунктом 8-1 цієї статті,
у
порядку
та
строки,
визначені
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку;
86) самостійно розкривати інформацію,
подання якої вимагається згідно з пунктом 81
цієї статті за своєю ініціативою у випадку,
якщо емітент не виконав відповідної вимоги
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, передбаченої пунктом 85
цієї статті;
87) оприлюднювати інформацію про факт
невиконання емітентом, акціонером або
власником інших фінансових інструментів,
фізичними чи юридичними особами, які
зобов’язані
подавати
повідомлення,
передбачене статтею 641 Закону України
«Про акціонерні товариства», обов’язків,
передбачених такою статтею;
…

оформили
проспект)
подання
до
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку будь-якої інформації, яка
може мати вплив на оцінку цінних паперів,
які допущені до торгів на фондовій біржі;
82) вимагати від емітента (інших осіб, які
оформили проспект) доповнення проспекту
цінних паперів, поданого на затвердження до
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку;
83) оприлюднювати інформацію про факт
не виконання емітентом своїх зобов’язань;
84) вимагати надання інформації та
документів від аудиторів (аудиторських
фірм), емітентів (осіб, що здійснюють
управлінські функції в них), акціонерів або
власників інших фінансових інструментів,
фізичних чи юридичних осіб, які зобов’язані
подавати повідомлення, передбачене статтею
641 Закону України «Про акціонерні
товариства», а також осіб, яких такі особи
контролюють або осіб під контролем яких
такі особи перебувають;
85) вимагати від емітента здійснити
розкриття
інформації,
подання
якої
вимагається згідно з пунктом 8-1 цієї статті,
у
порядку
та
строки,
визначені
Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку;
86) самостійно розкривати інформацію,
подання якої вимагається згідно з пунктом 81
цієї статті за своєю ініціативою у випадку,
якщо емітент не виконав відповідної вимоги
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, передбаченої пунктом 85
цієї статті;
87) оприлюднювати інформацію про факт
невиконання емітентом, акціонером або
власником інших фінансових інструментів,
фізичними чи юридичними особами, які
зобов’язані
подавати
повідомлення,
передбачене статтею 641 Закону України
«Про акціонерні товариства», обов’язків,
передбачених такою статтею;
…
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10) надсилати емітентам, особам, які
здійснюють професійну діяльність на ринку
цінних
паперів,
фондовим
біржам
та
саморегулівним організаціям обов'язкові для
виконання розпорядження про усунення
порушень законодавства про цінні папери та
вимагати надання необхідних документів
відповідно до чинного законодавства;
…

…
16) призначати тимчасово (до двох місяців)
керівників фондових бірж, депозитаріїв та
інших установ інфраструктури фондового
ринку, зупиняти або припиняти допуск цінних
паперів на фондові біржі або торгівлю ними на
будь-якій фондовій біржі, зупиняти кліринг та
укладення договорів купівлі-продажу, цінних
паперів на фондових біржах на певний термін
для захисту держави, інвесторів;
…

10) надсилати емітентам, особам, які
здійснюють професійну діяльність на ринку
цінних
паперів,
фондовим
біржам,
саморегулівним організаціям обов'язкові для
виконання розпорядження про усунення
порушень законодавства про цінні папери та
вимагати надання необхідних документів
відповідно до чинного законодавства;
101) вимагати надання інформації та
документів від емітента (інших осіб, які
оформили проспект), а також осіб, які
контролюються емітентом (іншими особами,
які
оформили
проспект)
або
які
контролюють емітента (інших осіб, які
оформили проспект);
102) вимагати надання інформації та
документів від оферента цінних паперів,
аудиторів (аудиторських фірм), осіб, які
здійснюють управлінські функції в емітенті,
та/або особи, яка подає заявку про допуск до
торгів на фондовій біржі;
103) вимагати надання пояснень (в
письмовій та усній формі), документів,
інформації від державних органів, учасників
фондового ринку або будь-яких інших
фізичних чи юридичних осіб, які здійснюють
(виявили намір здійснювати) операції на
ринку цінних паперів та/або яким можуть
бути відомі обставини, пов'язані з предметом
перевірки;
…
16) призначати тимчасово (до двох місяців)
керівників фондових бірж, депозитаріїв та
інших установ інфраструктури фондового
ринку, зупиняти кліринг та укладення договорів
купівлі-продажу, цінних паперів на фондових
біржах на певний термін для захисту держави,
інвесторів;

10) надсилати емітентам, особам, які
здійснюють професійну діяльність на ринку
цінних
паперів,
фондовим
біржам,
саморегулівним організаціям обов'язкові для
виконання розпорядження про усунення
порушень законодавства про цінні папери та
вимагати надання необхідних документів
відповідно до чинного законодавства;
101) вимагати надання інформації та
документів від емітента (інших осіб, які
оформили проспект), а також осіб, які
контролюються емітентом (іншими особами,
які
оформили
проспект)
або
які
контролюють емітента (інших осіб, які
оформили проспект);
102) вимагати надання інформації та
документів від оферента цінних паперів,
аудиторів (аудиторських фірм), осіб, які
здійснюють управлінські функції в емітенті,
та/або особи, яка подає заявку про допуск до
торгів на фондовій біржі;
103) вимагати надання пояснень (в
письмовій та усній формі), документів,
інформації від державних органів, учасників
фондового ринку або будь-яких інших
фізичних чи юридичних осіб, які здійснюють
(виявили намір здійснювати) операції на
ринку цінних паперів та/або яким можуть
бути відомі обставини, пов'язані з предметом
перевірки;
…
16) призначати тимчасово (до двох місяців)
керівників фондових бірж, депозитаріїв та
інших установ інфраструктури фондового
ринку, зупиняти кліринг та укладення договорів
купівлі-продажу, цінних паперів на фондових
біржах на певний термін для захисту держави,
інвесторів;

161) призупиняти торгівлю цінними
паперами (однакового типу та класу) на
фондових біржах на період до 10 робочих днів
в разі наявності достатніх підстав, які

161) призупиняти торгівлю цінними
паперами (однакового типу та класу) на
фондових біржах на період до 10 робочих днів
в разі наявності достатніх підстав, які
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31-1) звертатися до суду з позовом
(заявою)
про
припинення
акціонерного
товариства внаслідок:
допущення при його створенні порушень,
які неможливо усунути;
неподання акціонерним товариством
протягом двох років поспіль Національній
комісії з цінних паперів та фондового ринку
інформації, передбаченої законом;
…
Стаття 11. Відповідальність юридичних
осіб за правопорушення на ринку цінних
паперів
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку застосовує до юридичних осіб
фінансові санкції за:
…
5) неопублікування, опублікування не
в
повному
обсязі
інформації та/або
опублікування недостовірної інформації у розмірі до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
За ті самі дії, вчинені повторно

підтверджені відповідними документами,
вважати, що вимоги законодавства було
порушено;
162) забороняти торгівлю цінними
паперами (однакового типу та класу) на
фондових біржах, якщо встановлено факт
порушення законодавства;
163) відкладати або забороняти торгівлю
цінними паперами, якщо Національна
комісія з цінних паперів та фондового ринку
на основі достатніх підстав, які підтверджені
відповідними документами, вважає, що
емітент знаходиться в ситуації, коли
подальший обіг цінних паперів такого
емітента порушуватиме права інвесторів;
164) забороняти публічну пропозицію
цінних паперів або допуск цінних паперів до
торгів на фондовій біржі, якщо встановлено
факт порушення вимог законодавства;
…
відсутня

Стаття 11. Відповідальність юридичних
осіб за правопорушення на ринку цінних
паперів
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку застосовує до юридичних осіб
фінансові санкції за:
…
Відсутня

підтверджені відповідними документами,
вважати, що вимоги законодавства було
порушено;
162) забороняти торгівлю цінними
паперами (однакового типу та класу) на
фондових біржах, якщо встановлено факт
порушення законодавства;
163) відкладати або забороняти торгівлю
цінними паперами, якщо Національна
комісія з цінних паперів та фондового ринку
на основі достатніх підстав, які підтверджені
відповідними документами, вважає, що
емітент знаходиться в ситуації, коли
подальший обіг цінних паперів такого
емітента порушуватиме права інвесторів;
164) забороняти публічну пропозицію
цінних паперів або допуск цінних паперів до
торгів на фондовій біржі, якщо встановлено
факт порушення вимог законодавства;
…
31-1) звертатися до суду з позовом
(заявою)
про
припинення
акціонерного
товариства внаслідок:
допущення при його створенні порушень,
які неможливо усунути;
неоприлюднення
акціонерним
товариством протягом двох років поспіль в
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів
інформації, передбаченої законом;
…
Стаття 11. Відповідальність юридичних
осіб за правопорушення на ринку цінних
паперів
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку застосовує до юридичних осіб
фінансові санкції за:
…
Виключити

Змінити п.31-1)

Виключити п.5)
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протягом року, у розмірі від тисячі до п'яти тисяч
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян;
6) нерозміщення, розміщення не в
повному обсязі інформації та/або розміщення
недостовірної інформації у загальнодоступній
інформаційній базі даних Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку про ринок
цінних паперів –
у розмірі до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом
року, у розмірі від тисячі до п'яти тисяч
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян;
…
13) невиконання умов проспекту емісії
цінних
паперів,
зареєстрованого
у
встановленому порядку, у
розмірі
до
однієї
тисячі
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян.
…

…
13) невиконання умов проспекту цінних
паперів, затвердженого у встановленому
порядку, у
розмірі
до
однієї
тисячі
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян.
…

6) неоприлюднення, оприлюднення не
в
повному
обсязі
інформації
та/або
оприлюднення недостовірної інформації у
загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про ринок цінних паперів –
у розмірі до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
За ті самі дії, вчинені повторно протягом
року, у розмірі від тисячі до п'яти тисяч
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян;
…
13) невиконання умов проспекту цінних
паперів, затвердженого у встановленому
порядку, у
розмірі
до
однієї
тисячі
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян.
…

Змінити п.6)
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