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РІШЕННЯ  

Правління ГО «Професійної асоціації корпоративного управління» (ПАКУ) 

 

м. Київ                    «05» квітня 2016р.  

 

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

членам Асоціації та решті учасників ринку шляхом формування незалежної 

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

сфері корпоративних відносин.  

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

чинного законодавства: 

1. Щодо строків набрання чинності рішеннями загальних зборів 

акціонерів. 

2. Щодо складання протоколів про підсумки голосування на загальних 

зборах акціонерів. 

3. Щодо строку державної реєстрації змін до установчих документів 

акціонерних товариств. 

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

використовуватися, як аргументи для прийняття рішень та/або вирішення 

спорів з питань корпоративного права та управління.  

   

Голова Правління                                                                           О.Й. Окунєв 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Правління Професійної 

асоціації корпоративного 

управління 

Протокол № 64 від 05.04.2016 року 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Щодо строків набрання чинності 

рішеннями загальних зборів 

акціонерів. 

Професійна асоціація корпоративного управління роз'яснює норми 

чинного законодавства України щодо строків набрання чинності рішеннями 

загальних зборів акціонерів. 

Чинне законодавство України в деяких випадках встановлює особливий 

строк набрання чинності рішеннями загальних зборів акціонерів, а саме: 

1) У разі зміни розміру статутного капіталу - відповідно до частини 3 

статті 87 Господарського кодексу України, рішення товариства про зміну 

розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до 

державного реєстру. 

2) У разі внесення змін до статуту акціонерного товариства, які 

стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру - відповідно 

до частини 5 статті 89 Цивільного кодексу України, такі зміни набирають 

чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. 

3) При обранні членів органу акціонерного товариства в порядку 

кумулятивного голосування - відповідно до частини 4 статті 42 Закону України 

«Про акціонерні товариства» обраними вважаться кандидати, які набрали 

найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами, тобто 

з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Крім цього, 

відповідно до частини 2 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» 

повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними 

зборами товариства. 

Строк та порядок набуття чинності рештою рішень загальних зборів 

акціонерів чинним законодавством не встановлені. 

Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні 

товариства» рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається 

прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування (момент 

прийняття рішення). При цьому чинне законодавство України не забороняє 

загальним зборам акціонерів встановлювати більш пізній строк набрання 

їх рішеннями чинності (момент набрання чинності рішення). Відповідно до 
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частини 1 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори 

можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства. 

Таким чином, загальні збори можуть вирішувати питання набрання 

чинності своїми рішеннями, зазначаючи в рішенні строк або конкретну 

дату набрання чинності таким рішенням після його прийняття. 

У випадку, коли загальні збори не встановлюють в своєму рішенні 

строк або конкретну дату набрання ним чинності, рішення загальних 

зборів набирає чинності з моменту його прийняття (з моменту складення 

протоколу про підсумки голосування). 

Оскільки порядок проведення кумулятивного голосування не 

передбачає наявності проекту рішення, питання щодо набрання чинності 

рішення загальних зборів прийнятого шляхом кумулятивного голосування 

може бути вирішене окремим рішенням загальних зборів. 

 

Голова Правового комітету ПАКУ     Є.О.Петрик  


