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В И С Н О В О К 

 

Про проект Закону України  

про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання 

питання участі акціонерів в управлінні акціонерним товариством 

(реєстр. № 5043 від 26.08.2016  р.) 

 

15 листопада 2017 року 

(протокол засідання № 78) 

 

Комітет на своєму засіданні 15 листопада 2017 року розглянув проект 

Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

врегулювання питання участі акціонерів в управлінні акціонерним товариством 

(реєстр. № 5043 від 26.08.2016 р.), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Даний законопроект є технічним за своєю спрямованістю. У ньому 

запропоновані механізми депозитарного обліку переведення цінних паперів у 

бездокументарну форму у тих випадках, коли їх власники або не скористались 

правом на дематеріалізацію своїх цінних паперів до 2014 року, або невідомі. 

Тож проектом пропонуються механізми грошової компенсації за такі цінні 

папери після визнання їх викупленими емітентами тощо. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

надало свій висновок № 16/3-535/5045 від 15.09.2017 року, в якому висловлено 

певні зауваження та пропозиції до проекту. У підсумку Головне науково-

експертне управління зазначає, що за результатами розгляду в першому читанні 

законопроект може бути прийнятий за основу з наступним урахуванням 

висловлених зауважень та пропозицій. 

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету своїм листом 

№ 04-13/8-2480 від 20.10.2016 року надав свій висновок щодо відсутності 

впливу законопроекту на показники бюджету. 

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції 

своїм висновком у листі № 04-19/16-3355 від 18.10.2016 року повідомив про 

відсутність корупціогенних факторів та про відповідність вимогам 

антикорупційного законодавства. Разом із тим, у зазначеному висновку 

зауважено, що законопроект порушує конституційні права громадян, 
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позбавляючи їх власності на належні їм акції, та є спробою найдешевшим 

способом мажоритарним акціонерам позбутися міноритаріїв, а також містить 

занадто малий термін реалізації норми щодо примусового викупу акцій в 

акціонерів у порівнянні з аналогічними іноземними прикладами. 

 

За наслідками розгляду та обговорення законопроекту, з огляду на 

викладене вище, Комітет  в и р і ш и в: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання участі 

акціонерів в управлінні акціонерним товариством (реєстр. № 5043 від 

26.08.2016 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу. 

 

2. Співдоповідачем від Комітету щодо цього питання визначити голову 

підкомітету Комітету народного депутата України Різаненка П.О. 

 

 

Перший заступник 

Голови Комітету      М.В.ДОВБЕНКО 


