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Наталія ГАЙДАЙ
Юрист ЮФ «Антіка»

3 лютого 2011 року 
набрав чинності Закон Укра-
їни «Про внесення змін до 
Закону України «Про акці-
онерні товариства» щодо 
вдосконалення меха-
нізму діяльності акціонер-
них товариств» № 2994-VI 
від 03.02.2011 року (далі – 
«Закон №2994-VI») в частині 
внесення змін в Закон Укра-
їни «Про акціонерні товари-
ства» №514-VI від 17.09.2008 
(далі – «Закон про акціонерні 
товариства») року щодо 
органів управління в акціо-
нерних товариствах.

Відповідно до положень 
чинного законодавства Укра-
їни органами управління в 
акціонерних товариствах є 
загальні збори, наглядова 
рада, виконавчий орган, 
ревізійна комісія. 

Зміни законодавства 
щодо загальних зборів АТ

Відповідно до ч. 1 ст. 32 
Закону про акціонерні това-
риства загальні збори є 
вищим органом акціонер-
ного товариства. 

Загальні збори можуть 
вирішувати будь-які питання 
діяльності акціонерного 
товариства. Перелік питань 
виключної компетенції 
загальних зборів міститься у 
ч. 2 ст. 33 Закону про акціо-
нерні товариства. Законом 
№ 2994-VI зазначений пере-
лік було доповнено повнова-
женнями з обрання членів 
лічильної комісії, прийняття 
рішення про припинення 
їх повноважень, а також 
з прийняття рішення про 
вчинення значного право-
чину, якщо ринкова вартість 
майна, робіт або послуг, що 
є предметом такого право-
чину, перевищує 25 відсотків 
вартості активів за даними 
останньої річної фінансової 
звітності товариства.

Законом № 2994-VI вне-
сено зміни також в процедуру 
підготовки до проведення 
загальних зборів. Відповідно 
до абз. 2 ч. 1 ст. 34 Закону про 
акціонерні товариства пере-
лік акціонерів, які мають 
право на участь у загальних 
зборах, складається станом 
на 24 годину за три робочих 
дні до дня проведення таких 
зборів у порядку, встанов-
леному законодавством про 
депозитарну систему Укра-
їни. Якщо до набрання чин-
ності Законом № 2994-VI від-
повідно до ч. 2 ст. 34 Закону 
про акціонерні товариства 
зміни до переліку акціонерів, 
які мають право на участь у 
загальних зборах акціонер-
ного товариства, після його 
складення могли вноситися 
особою або органом това-
риства, передбаченими ста-
тутом чи положенням про 
загальні збори акціонерного 
товариства, то зараз вносити 
зміни до переліку акціонерів, 
які мають право на участь у 
загальних зборах акціонер-
ного товариства, після його 
складання заборонено. 

Як і раніше акціонерне 
товариство не пізніше, ніж за 
30 днів до дати проведення 
загальних зборів публікує 
в офіційному друкованому 
органі повідомлення про 
проведення загальних збо-
рів. Однак, якщо до набрання 

чинності Законом № 2994-VI 
ця вимога стосувалась акці-
онерних товариств з кіль-
кістю акціонерів – власни-
ків простих акцій понад 1000 
осіб, то зараз відповідно до 
абз. 3 ч. 1 ст. 35 Закону про 
акціонерні товариства дана 
вимога стосується всіх акці-
онерних товариств. Крім 
того, вимога для публічних 
акціонерних товариств про 
додаткове надсилання пові-
домлення про проведення 
загальних зборів та їх поря-
док денний фондовій біржі, 
на якій це товариство про-
йшло процедуру лістингу, 
Законом № 2994-VI допо-
внена вимогою для такого 
акціонерного товариства 
не пізніше, ніж за 30 днів до 
дати проведення загальних 
зборів розмістити на власній 
веб-сторінці в мережі Інтер-
нет наступну інформацію: 
повне найменування та міс-
цезнаходження товариства; 
дата, час та місце (із зазна-
ченням номера кімнати, 
офісу або залу, куди мають 
прибути акціонери) прове-
дення загальних зборів; час 
початку і закінчення реє-
страції акціонерів для участі 
у загальних зборах; дата 
складення переліку акціо-
нерів, які мають право на 
участь у загальних зборах; 
перелік питань, що вино-
сяться на голосування; поря-
док ознайомлення акціоне-
рів з матеріалами, з якими 
вони можуть ознайомитися 
під час підготовки до загаль-
них зборів. 

Відповідно до положень 
ч. 2 ст. 36 Закону про акці-
онерні товариства у разі, 
якщо порядок денний перед-
бачає голосування з питань, 
проголосувавши проти яких 
акціонери-власники простих 
акцій та акціонери-власники 
привілейованих акцій мають 
право вимагати здійснення 
обов’язкового викупу акціо-
нерним товариством належ-
них їм акцій (ст. 68 Закону 
про акціонерні товариства), 
акціонерне товариство пови-
нно надати акціонерам мож-
ливість ознайомитися з про-
ектом договору про викуп 
товариством акцій. Умови 
такого договору (крім кіль-
кості і загальної вартості 
акцій) повинні бути єдиними 
для всіх акціонерів. 

Законом № 2994-VI 
також внесено зміни в поря-
док прийняття рішення 
загальними зборами. Раніше 
обраними до складу органу 
акціонерного товариства 
вважалися кандидати, які 
набрали найбільшу кількість 
голосів серед тих, хто набрав 
більш як 50 відсотків голо-
сів. Відтепер згідно із ч. 4 
ст. 42 Закону про акціонерні 
товариства обрання членів 
органу товариства здійсню-
ється в порядку кумулятив-
ного голосування у випад-
ках, встановлених Зако-
ном про акціонерні товари-
ства та/або статутом акці-
онерного товариства. При 
обранні членів органу акціо-
нерного товариства кумуля-
тивним голосуванням голо-
сування проводиться щодо 
всіх кандидатів одночасно. 
Обраними вважаються ті 
кандидати, які набрали най-
більшу кількість голосів акці-
онерів порівняно з іншими 

кандидатами. Члени органу 
товариства вважаються 
обраними, а орган товари-
ства вважається сформо-
ваним виключно за умови 
обрання повного кількісного 
складу органу товариства 
шляхом кумулятивного голо-
сування. Таким чином, після 
набрання чинності Законом 
№ 2994-VI в Законі про акці-
онерні товариства з’явились 
більш зрозумілі вимоги до 
вимог кумулятивного голо-
сування.

Крім того, Законом 
№ 2994-VI розмежовані 
вимоги до бюлетеня для 
звичайного голосування на 
загальних зборах, а також 
встановлені вимоги до бюле-
теня для кумулятивного 
голосування (ст. 43 закону 
про акціонерні товариства). 

Стосовно прийняття 
рішень з питань щодо вне-
сення змін до статуту това-
риства, анулювання вику-
плених акцій, про зміну 
типу товариства, про роз-
міщення акцій, про збіль-
шення статутного капіталу 
товариства, про зменшення 
статутного капіталу това-
риства, про виділ та припи-
нення товариства, про лікві-
дацію товариства, обрання 
ліквідаційної комісії, затвер-
дження порядку та строків 
ліквідації, порядку розпо-
ділу між акціонерами майна, 
що залишається після задо-
волення вимог кредиторів, 
і затвердження ліквідацій-
ного балансу варто зазна-
чити наступне. Раніше такі 
рішення приймались більш 
як 3/4 голосів акціонерів 
від загальної їх кількості. 
Зараз відповідно до ч. 5 ст. 42 
закону про акціонерні това-
риства такі рішення прийма-
ються приймається більш як 
3/4 голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власни-
ками голосуючих з відповід-
ного питання акцій. Таким 
чином, для прийняття таких 
рішень достатньо буде 45% 
акцій + 1 акція (за умови 
наявності 60% акціонерів), а 
не 75% акцій.

Якщо раніше позачергові 
загальні збори акціонерного 
товариства мали бути прове-
дені протягом 30 днів з дати 
подання вимоги про їх скли-
кання, то зараз згідно із ч. 4 
ст. 47 закону про акціонерні 
товариства – протягом 45 
днів з дати отримання това-
риством вимоги про їх скли-
кання. Однак, яких саме 
днів – календарних чи робо-
чих – не конкретизовано.

В частині проведення 
загальних зборів това-
риством, що складається 
з однієї особи, Законом 
№ 2994-VI рішенню акціо-
нера з питань, що належать 
до компетенції загальних 
зборів, яке оформлюється 
письмово (у формі рішення) 
та засвідчується печаткою 
товариства або нотаріально, 
присвоєно статус протоколу 
загальних зборів акціонер-
ного товариства.

Зміни законодавства 
щодо наглядової ради АТ

Відповідно до ч. ч. 1-2 
ст. 51 Закону про акціонерні 
товариства наглядова рада 
акціонерного товариства є 
органом, що здійснює захист 
прав акціонерів товариства, і 

в межах компетенції, визна-
ченої статутом та Законом 
про акціонерні товариства, 
контролює та регулює діяль-
ність виконавчого органу. В 
акціонерних товариствах з 
кількістю акціонерів – влас-
ників простих акцій 10 осіб 
і більше створення наглядо-
вої ради є обов'язковим. У 
товаристві з кількістю акці-
онерів – власників простих 
акцій 9 осіб і менше у разі 
відсутності наглядової ради її 
повноваження здійснюються 
загальними зборами.

В першу чергу варто 
зазначити, що юридичні 
особи знову повернулись до 
складу наглядової ради. 

Відповідно до ч. 1 ст. 53 
Закону про акціонерні това-
риства члени наглядової 
ради акціонерного това-
риства обираються з числа 
фізичних осіб, які мають 
повну цивільну дієздатність, 
та/або з числа юридич-
них осіб – акціонерів. Член 
наглядової ради – юридична 
особа може мати необме-
жену кількість представни-
ків у наглядовій раді. Поря-
док діяльності представ-
ника акціонера у наглядо-
вій раді визначається самим 
акціонером. Раніше в ч. 2 
ст. 53 Закону про акціонерні 
товариства зазначалось, що 
повноваження члена нагля-
дової ради дійсні з моменту 
його затвердження рішен-
ням загальних зборів това-
риства. Законом №2994-VI 
внесено зміни до зазначеної 
статті, відповідно, відтепер 
повноваження члена нагля-
дової ради дійсні з моменту 
його обрання загальними 
зборами товариства (як і 
раніше), в той час як повно-
важення представника акціо-
нера – члена наглядової ради 
дійсні з моменту видачі йому 
довіреності акціонером – 
членом наглядової ради та 
отримання товариством 
письмового повідомлення 
про призначення представ-
ника, яке, крім іншого, пови-
нно містити: прізвище, ім'я 
та по батькові (за наяв-
ності) представника; дату 
народження представника; 
серію і номер паспорта пред-
ставника (або іншого доку-
мента, що посвідчує особу), 
дату видачі та орган, що його 
видав; місце роботи пред-
ставника та посаду, яку він 
обіймає; місце проживання 
або місце перебування пред-
ставника. 

Член наглядової ради – 
юридична особа несе відпові-
дальність перед товариством 
за дії свого представника у 
наглядовій раді. Акціонери 
товариства мають право на 
ознайомлення з письмовими 
повідомленнями акціоне-
рів – членів наглядової ради 
про призначення представ-
ників у наглядовій раді.

Відповідно до ч. ч. 3-4 
ст. 53 Закону про акціонерні 
товариства обрання членів 
наглядової ради публічного 
акціонерного товариства 
здійснюється виключно шля-
хом кумулятивного голосу-
вання. Обрання членів нагля-
дової ради приватного акціо-
нерного товариства здійсню-
ється за принципом пред-
ставництва у складі наглядо-
вої ради представників акці-
онерів або шляхом кумуля-

тивного голосування. Кон-
кретний спосіб обрання чле-
нів наглядової ради приват-
ного акціонерного товари-
ства визначається його ста-
тутом. У разі обрання чле-
нів наглядової ради приват-
ного акціонерного товари-
ства за принципом представ-
ництва в її складі представ-
ників акціонерів статутом 
товариства може бути вста-
новлена залежність член-
ства та/або пропорційність 
представництва представни-
ків акціонерів у складі нагля-
дової ради залежно від кіль-
кості належних акціонерам 
простих акцій або відсутність 
обмеження кількості пред-
ставників акціонера у складі 
наглядової ради товариства. 
Порядок представництва 
представником акціонера у 
складі наглядової ради при-
ватного акціонерного това-
риства визначається самим 
акціонером. Акціонер має 
право в будь-який час відкли-
кати свого представника, що 
представляє його інтереси у 
складі наглядової ради при-
ватного акціонерного това-
риства, письмово повідо-
мивши про це товариство. 
З дня направлення такого 
повідомлення повноваження 
представника акціонера в 
наглядовій раді товариства 
припиняються.

Виконавчий орган АТ
Відповідно до ст. 58 

Закону про акціонерні това-
риства виконавчий орган 
акціонерного товариства 
здійснює управління поточ-
ною діяльністю товариства. 
До компетенції виконавчого 
органу належить вирішення 
всіх питань, пов'язаних з 
керівництвом поточною 
діяльністю товариства, 
крім питань, що належать 
до виключної компетенції 
загальних зборів та наглядо-
вої ради. Виконавчий орган 
акціонерного товариства 
підзвітний загальним зборам 
і наглядовій раді, організовує 
виконання їх рішень. Вико-
навчий орган діє від імені 
акціонерного товариства у 
межах, встановлених стату-
том акціонерного товари-
ства і законом. Виконавчий 
орган акціонерного товари-
ства може бути колегіаль-
ним (правління, дирекція) 
або одноосібним (директор, 
генеральний директор).

Відповідно до ч. 5 ст. 58 
Закону про акціонерні това-
риства з кожним членом 
виконавчого органу укла-
дається саме контракт, а не 
трудовий договір. Від імені 
товариства контракт підпи-
сує голова наглядової ради 
чи особа, уповноважена на 
таке підписання наглядовою 

радою. 
Ревізійна комісія (реві-

зор) АТ
Ревізійна комісія (реві-

зор) здійснюють перевірку 
фінансово-господарської 
діяльності акціонерного 
товариства. Однак, після 
набрання чинності Зако-
ном № 2994-VI створення 
ревізійної комісії стало 
необов’язковим. 

Відповідно до ч. 1 
ст. 73 Закону про акціо-
нерні товариства для прове-
дення перевірки фінансово-
господарської діяльності 
акціонерного товариства 
загальні збори можуть оби-
рати ревізійну комісію (реві-
зора). В акціонерних това-
риствах з кількістю акціоне-
рів – власників простих акцій 
товариства до 100 осіб може 
запроваджуватися посада 
ревізора або обиратися реві-
зійна комісія, а в товари-
ствах з кількістю акціоне-
рів – власників простих акцій 
товариства більше 100 осіб 
може обиратися лише реві-
зійна комісія. Члени реві-
зійної комісії в акціонер-
них товариствах обираються 
виключно шляхом кумуля-
тивного голосування з числа 
фізичних осіб, які мають 
повну цивільну дієздатність, 
та/або з числа юридичних 
осіб – акціонерів. Голова 
ревізійної комісії обирається 
членами ревізійної комісії з 
їх числа простою більшістю 
голосів від кількісного складу 
ревізійної комісії, якщо інше 
не передбачено статутом 
товариства. Статутом акціо-
нерного товариства можуть 
бути передбачені додаткові 
вимоги щодо обрання реві-
зійної комісії (ревізора), 
кількісного складу ревізійної 
комісії, порядку її діяльності, 
а також додаткові повнова-
ження (компетенція) ревізій-
ної комісії (ревізора).

При цьому, в статуті 
акціонерного товариства 
доцільно прописати мож-
ливість обрання ревізійної 
комісії (ревізора), а також 
їх компетенцію, порядок 
обрання та відкликання, 
порядок прийняття ними 
рішення, оскільки питання 
про обрання ревізійної комі-
сії може ініціювати будь-
який акціонер, що володіє 
5% акцій. Ревізійна комісія 
обирається кумулятивним 
голосуванням, іншими сло-
вами, незалежно від кіль-
кості акціонерів, які прого-
лосують, члени ревізійної 
комісії будуть обрані. Таким 
чином, варто уникнути ситу-
ації, коли ревізійна комісія 
буде обрана, а статут акціо-
нерного товариства н місти-
тиме відповідних положень.

Т Е М А  Н О М Е РА  –  А К Ц І О Н Е Р Н І  ТО В А Р И С Т В А

Чинне законодавство щодо органів управління АТ 
Основні зміни

Юридичні особи знову повернулись до складу наглядової ради


