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Голові  

Органу Місцевого Самоврядування 

Міста Турка  

Когуту Геннадію 

ІНФОРМАЦІЯ 

стосовно  нормативно правової бази, на  основі якої була підготовлена 

ПРОГРАМА 

Співпраці на Контрактній основі, між Приватним Підприємством  

Інноваційно-Технологічно-Дилерську-Інвестиційна Компанія Кіперман і Партнери і 

 Органом Місцевого Самоврядування  Міста Турка, щодо реалізації як  

особистих програм, проектів органу місцевого самоврядування як 

 міста Турка, так і Турківського, Старосамбірського, Сколівського районів Львівської області, 

 гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, включаючи і  

реалізації затверджених вищевказаними органами місцевого самоврядування  

особистийх програм власника Компанії Кіперман і Партнери, виходячи з того, що 

 Компанія Кіперман і Партнери  - це Аналітик, який готує, для вищевказаних  

органів місцевого самоврядування замовлені програми, проекти, які 

 реалізують під управлінням Компанії Кіперман і Партнери як 

 особисто вказані органи місцевого самоврядування, так і визначені даними 

 органами місцевого самоврядування суб’єкти господарювання з числа резидентів як України, так і США 

 

Шановний пане Геннадій, Голова Органу Місцевого Самоврядування міста Турки, наданий Вам 

даний документ, це: 

  ІНФОРМАЦІЯ стосовно нормативно правової бази, на  основі якої була підготовлена ПРОГРАМА спів-

праці на Контрактній основі між Приватним Підприємством Інноваційно-Технологічно-Дилерську-Інвес-

тиційна Компанія Кіперман і Партнери і: 

  - Органом Місцевого Самоврядування Міста Турка, щодо реалізації як особистих програм, проектів ор-

гану місцевого самоврядування як міста Турка, так і Турківського, Старосамбірського, Сколівського рай-

онів Львівської області, гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, вклю-

чаючи і: 

 реалізацію затверджених вищевказаними органами місцевого самоврядування особистих програм вла-

сника Компанії Кіперман і Партнери,  виходячи з того, що Компанія Кіперман і Партнери - це Аналітик, 

який готує, для вищевказаних органів місцевого самоврядування замовлені програми проекти, які: 

 реалізують під управлінням Компанії Кіперман і Партнери, як  особисто  вказані органи місцевого 

самоврядування, так і визначені даними органами місцевого самоврядування суб’єкти господарю-

вання з числа резидентів як України, так і США, надалі Бізнес-Проект-КАРПАТИ, підготовлений 

спеціально для: 

 Органу Місцевого Самоврядування міста Турки, Приватним Підприємством Інноваційно-Технологі-

чно-Дилерську-Інвестиційна Компанією Кіперман і Партнери, надалі Підприємство, виходячи з того, 

що Бізнес-Проект-КАРПАТИ, це: 

 програмний документ підготовлений Підприємством, як компанією яка управляє бізнесом, через уп-

равління фінансовими потоками, виходячи з того, що: 

o управління фінансовими потоками здійснюється особисто ЗАМОВНИКОМ Підприємства, на основі 

термінових фінансових інструментів і вексельних схем розрахунку, вексельних операцій, відповідно да-

ного Підприємство, як: 

 Аналітик, розробляє для ЗАМОВНИКА, ЗАМОВНИКІВ Підприємства, різного виду програми та 

проекти,  на основі яких ЗАМОВНИК чи ЗАМОВНИКИ Підприємства під УПРАВЛІННЯМ Підп-

риємства, особисто реалізує, реалізують ЗАМОВЛЕНІ програми та проекти.  

 

Шановний пане Геннадій, Голова Органу Місцевого Самоврядування міста Турки, надана Вам ПРО-

ГРАМА, як Бізнес-Проект-КАРПАТИ, інтелектуальний програмний продукт Підприємства, ПОДАРОВА-

НИЙ особисто Власником Підприємства Юрієм Кіперманом, особисто: 

 - Органу Місцевого Самоврядування міста Турка, з ціллю СПІЛЬНОГО, на взаємо ВИГОДІ вирішення як 

Підприємством, так і Органом Місцевого Самоврядування  міста Турка, як: 

 ВЛАСНИКОМ Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, інтелектуального програмного  продукту, разом з Ор-

ганами Місцевого Самоврядування гірських районів Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської 

Чернівецької областей всього нижче вказаного в даному Бізнес-Проекті-КАРПАТИ, підготовлено на: 

mailto:I.T.D.I_K_P@ukr.net


ІНФОРМАЦІЯ 

стосовно  нормативно правової бази на  основі якої була підготовлена 

ПРОГРАМА 

співпраці на Контрактні основі між Приватним Підприємством  
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 чинному станом на перше січня  2017 року Законодавстві України, з урахуванням чинного в Україні  

міжнародного права, яке регламентує права, обов’язки відповідальність Органів Місцевого Само-

врядування, виходячи з того, що: 

 фундаментальною базовою основою, на якій реалізовуватиметься ПРОГРАМА Бізнес-Проект-КАР-

ПАТИ є три такі базові закони України як: 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И 

Про місцеве самоврядування в Україні 

Документ 280/97-вр, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2017. 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И  

Про зовнішньоекономічну діяльність 

Документ 959-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.01.2017. 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И  

Про акціонерні товариства 

Документ 514-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2017 

 

Шановний пане Геннадій, Голова Органу Місцевого Самоврядування міста Турки надана Вам 

ПРОГРАМА як Бізнес-Проект-КАРПАТИ як інтелектуальний програмний  продукт ЦЕ: 

  -  НОУ-ХАУ відносно Законодавства України на дев’яносто відсотків, виходячи з того, що чинне Законо-

давства України регламентує реалізацію Бізнес-Проекту-КАРПАТИ на: 

 десять відсотків при ПОВНІЙ ВІДСУТНОСТІ в чинному Законодавства України ПРЯМИХ ЗАБОРОН 

реалізовувати ТЕ, що повинно бути реалізовано в процесі реалізації Бізнес-Проекту-КАРПАТИ як ін-

телектуального програмного  продукту, відповідно: 

 Бізнес-Проект-КАРПАТИ як інтелектуальний програмний продукт стосовно чинного в Україні  

міжнародного права яке регламентує права, обов’язки відповідальність Органів Місцевого Само-

врядування ЦЕ: 
 НОУ-ХАУ відносно чинного в Україні  міжнародного права яке регламентує права, обов’язки відповіда-

льність Органів Місцевого Самоврядування на десять відсотків, виходячи з того, що: 

 чинне міжнародного права яке регламентує права, обов’язки відповідальність Органів Місцевого Са-

моврядування на дев’яноста відсотків регламентує реалізацію Бізнес-Проекту-КАРПАТИ на: 

o десять відсотків при ПОВНІЙ ВІДСУТНОСТІ в чинному міжнародному праві яке регламентує права, 

обов’язки відповідальність Органів Місцевого Самоврядування: 

 ПРЯМИХ ЗАБОРОН реалізовувати ТЕ, що повинно бути реалізовано в процесі реалізації Бізнес-

Проекту-КАРПАТИ як інтелектуального програмного  продукту. 

 

Шановний пане Геннадій, Голова Органу Місцевого Самоврядування міста Турки надана Вам 

ПРОГРАМА як Бізнес-Проект-КАРПАТИ як інтелектуальний програмний продукт ВІЛЬНО РЕАЛІЗУ-

ЄТЬСЯ в Україні виходячи з того що: 

  - Україна це ПРАВОВА КРАЇНА, де кожний суб’єкт господарювання МАЄ ПРАВО реалізовувати ТЕ, що 

як регламентовано чинним Законодавством, так і ТЕ, що не регламентовано чинним Законодавством Ук-

раїни ПРИ УМОВІ того, що дане ПРЯМО НЕ ЗАБОРОНЕНЕ чинним Законодавством України. 

 

Шановний пане Геннадій, Голова Органу Місцевого Самоврядування міста Турки надана Вам 

ПРОГРАМА як Бізнес-Проект-КАРПАТИ базується на таких, нижческазаних ПУНКТАХ З А К О НУ  

У К Р А Ї Н И Про місцеве самоврядування в Україні, Документ 280/97-вр, чинний, поточна редакція 

— Редакція від 01.01.2017.; З А К О НУ  У К Р А Ї Н И Про зовнішньоекономічну діяльність, Доку-

мент 959-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.01.2017.; З А К О НУ У К Р А Ї Н И Про акціоне-

рні товариства,  Документ 514-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2017. як: 

 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И 

Про місцеве самоврядування в Україні 

Документ 280/97-вр, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2017. 

 

Виходячи з того що вказаний Закон відповідно до Конституції України визначає систему та гарантії мі-

сцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів 

та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Розділ I  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 2. Поняття місцевого самоврядування 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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1. Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність тери-

торіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, 

міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати 

питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. 

2. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосе-

редньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, 

які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст. 

 

Стаття 4. Основні принципи місцевого самоврядування 

правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим 

та іншими законами; 

судового захисту прав місцевого самоврядування. 

 

Стаття 9. Місцеві ініціативи 

1. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) 

будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування. 

2. Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається представницьким органом місце-

вого самоврядування або статутом територіальної громади з урахуванням вимог Закону України "Про засади дер-

жавної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 

{Частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2388-VI від 01.07.2010} 

3. Місцева ініціатива, внесена на розгляд ради у встановленому порядку, підлягає обов'язковому розгляду 

на відкритому засіданні ради за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи. 

4. Рішення ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, обнародується 

в порядку, встановленому представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної гро-

мади. 

 

Стаття 12. Сільський, селищний, міський голова 

1. Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади 

відповідно села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста. 

2. Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, 

рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює 

свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на 

чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України. 

 

Стаття 13. Громадські слухання 

1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами 

відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади 

можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що нале-

жать до відання місцевого самоврядування. 

 

Стаття 21. Обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування 

Обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування згідно з Конституцією та законами України 

може бути застосоване лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. 

Розділ II  

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Глава 1.  

Повноваження сільських, селищних, міських рад 

Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад 

22) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністра-

тивно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування; 

23) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання 

відповідного бюджету; 

25) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди; 

{Пункт 25 частини першої статті 26 в редакції Закону № 2813-IV від 06.09.2005} 

26) прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень; 

{Пункт 26 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2457-VI від 08.07.2010} 

 

29) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності 

відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету; 
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30-1) прийняття рішень про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення наглядової ради є 

обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах та у господарських товариствах, у статутному капіталі 

яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді; про затвердження порядку утворення 

наглядової ради, порядку призначення членів наглядової ради комунального унітарного підприємства; про визна-

чення кола питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради комунального унітарного підприєм-

ства; про встановлення вимог до незалежних членів наглядової ради комунальних унітарних підприємств і гос-

подарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній 

громаді; 

{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 30-1 згідно із Законом № 1405-VIII від 02.06.2016} 

30-2) визначення критеріїв відбору незалежного аудитора та критеріїв віднесення комунальних унітарних 

підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать 

територіальній громаді, до таких, фінансова звітність яких (у тому числі консолідована) підлягає обов’язковій 

перевірці незалежним аудитором, та затвердження порядку такої перевірки і порядку залучення незалежного 

аудитора; 

{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 30-2 згідно із Законом № 1405-VIII від 02.06.2016} 

32) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами ко-

мунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, уста-

нов та організацій, визначення повноважень цих органів (служб); 

33) вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності 

спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями; 

33-1) прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, 

суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста, у формах, визначених статтею 4 Закону України 

"Про співробітництво територіальних громад", щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших 

рішень, пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад; 

{Частину першу статті 26 доповнено пунктом 33-1 згідно із Законом № 1508-VII від 17.06.2014} 

36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних 

ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу; 

37) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого зна-

чення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних 

органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову 

цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення 

в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням гос-

подарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу; 

{Пункт 37 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 322-VIII від 09.04.2015} 

38) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища, міста нових 

об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких 

згідно з діючими нормативами включає відповідну територію; 

{Пункт 38 частини першої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1825-VI від 21.01.2010} 

{Пункт 39 частини першої статті 26 виключено на підставі Закону № 2457-VI від 08.07.2010} 

42) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забу-

дови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації; 

43) затвердження договорів, укладених сільським, селищним, міським головою від імені ради, з питань, 

віднесених до її виключної компетенції; 

Глава 2.  

Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

Стаття 27. Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст, цільових про-

грам з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання; подання раді 

звітів про хід і результати виконання цих програм; 

2) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефектив-

ного використання природних, трудових і фінансових ресурсів; 

3) забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необ-

хідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком відповідної території, а також визначення 

потреби у місцевих будівельних матеріалах, паливі; 

4) розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності відповідних 

територіальних громад, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням; 
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7) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до 

участі в комплексному соціально-економічному розвитку сіл, селищ, міст, координація цієї роботи на відповідній 

території; 

8) розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), 

необхідних для територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях; 

9) утворення цільових фондів соціальної допомоги інвалідам, визначення порядку і умов витрачання 

коштів цих фондів; 
 

Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін 

       До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 

4) здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету; 

5) залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм влас-

ності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, 

розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи 

щодо охорони навколишнього природного середовища; 

6) об'єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів 

для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та ор-

ганізацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад; 

7) укладення з юридичними і фізичними особами договорів на справляння місцевих зборів, обов'яз-

ковість укладення яких установлена законодавством; 

{Пункт "а" статті 28 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 2756-VI від 02.12.2010} 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

4) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального 

майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають 

приватизації; організація виконання цих програм; підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо визна-

чення сфер господарської діяльності та переліку об'єктів, які можуть надаватися у концесію, подання раді пись-

мових звітів про хід та результати відчуження комунального майна; 

{Підпункт 4 пункту "а" статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом № 997-XIV від 16.07.99} 
 

Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуго-

вування, громадського харчування, транспорту і зв'язку 

12) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної 

власності відповідних територіальних громад, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і 

зв'язку; 
 

Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва 

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту 

об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, шляхів місцевого 

значення, а також капітального та поточного ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є скла-

довими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах); 

{Підпункт 1 пункту "а" частини першої статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом № 490-VIII від 

02.06.2015} 

4) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до 

участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, ро-

звитку та реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування; 
 

Стаття 33. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного се-

редовища 

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 

б) делеговані повноваження: 

11) створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-

аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-

аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації; 

{Пункт "б" частини першої статті 33 доповнено пунктом 11 згідно із Законом № 254-IV від 28.11.2002 - набирає 

чинності з 01.01.2004 року} 
 

Стаття 35. Повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності 

       До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 
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а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) укладення і забезпечення виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними 

партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг; 

2) сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на 

відповідній території, незалежно від форм власності; 

3) сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств вироб-

ничої і соціальної інфраструктури та інших об'єктів; залучення іноземних інвестицій для створення робочих 

місць; 

б) делеговані повноваження: 

1) організація та контроль прикордонної і прибережної торгівлі; 

3) забезпечення на відповідній території в межах наданих повноважень реалізації міжнародних зобов'я-

зань України. 

Глава 3.  

Сільський, селищний, міський голова 

Стаття 42. Повноваження сільського, селищного, міського голови 

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного ро-

звитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, 

рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та 

звіти про їх виконання; 

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою; 

{Пункт 13 частини статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2813-IV від 06.09.2005} 

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними орга-

нами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та ор-

ганізаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до зако-

нодавства; 

Глава 4.  

Повноваження районних і обласних рад 

Стаття 43. Питання, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях 

15) прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об'єд-

нань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про 

вихід із них; 

24) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого зна-

чення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних 

органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову 

цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях 

масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської 

діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу; 

{Пункт 24 частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом № 322-VIII від 09.04.2015} 

 

Розділ III  

МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Стаття 60. Право комунальної власності 

1. Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на 

рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, уста-

нови та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, 

житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального 

обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як 

об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом віду-

мерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. 

{Частина перша статті 60 із змінами, внесеними згідно із Законом № 997-V від 27.04.2007} 

3. Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах безпосередньо або через органи місцевого 

самоврядування можуть об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об'єкти права комунальної 

власності, а також кошти місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування 

(утримання) комунальних підприємств, установ та організацій і створювати для цього відповідні органи і служби. 

5. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону 

здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної влас-

ності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у 

постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2813-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-19/paran31#n31
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997-16
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використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови 

використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду. 

 

Стаття 62. Участь держави у формуванні доходів місцевих бюджетів 

1. Держава фінансово підтримує місцеве самоврядування, бере участь у формуванні доходів місцевих 

бюджетів, здійснює контроль за законним, доцільним, економним, ефективним витрачанням коштів та належним 

їх обліком. Вона гарантує органам місцевого самоврядування доходну базу, достатню для забезпечення насе-

лення послугами на рівні мінімальних соціальних потреб. У випадках, коли доходи від закріплених за місцевими 

бюджетами загальнодержавних податків та зборів перевищують мінімальний розмір місцевого бюджету, держава 

вилучає із місцевого бюджету до державного бюджету частину надлишку в порядку, встановленому Бюджетним 

кодексом України. 

Стаття 63. Доходи місцевих бюджетів 

1. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визначених законом, джерел та закріпле-

них у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів. 

2. Доходи місцевих бюджетів районних у містах рад (у разі їх створення) формуються відповідно до 

обсягу повноважень, що визначаються відповідними міськими радами. 

3. Склад доходів місцевих бюджетів визначається Бюджетним кодексом України та законом про Держав-

ний бюджет України. 

{Частина третя статті 63 в редакції Закону № 2457-VI від 08.07.2010} 

4. Доходи місцевого бюджету зараховуються до загального або спеціального фонду місцевого бюджету 

відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України. 

{Частина четверта статті 63 в редакції Закону № 2457-VI від 08.07.2010} 

5. У складі надходжень спеціального фонду місцевого бюджету виділяються надходження бюджету ро-

звитку, які формуються відповідно до вимог Бюджетного кодексу України. 

{Частина п'ята статті 63 в редакції Закону № 2457-VI від 08.07.2010} 

6. Кошти державного бюджету, що передаються у вигляді дотацій та субвенцій, затверджуються у законі 

про Державний бюджет України для кожного відповідного місцевого бюджету згідно з Бюджетним кодексом 

України. 

 

Стаття 64. Видатки місцевих бюджетів 

. 3. Районні, обласні бюджети виконують місцеві державні адміністрації в цілях і обсягах, що затвер-

джуються відповідними радами. 

4. Видатки місцевого бюджету формуються відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визна-

ченого Бюджетним кодексом України, для виконання повноважень органів місцевого самоврядування. 

{Частина четверта статті 64 в редакції Закону № 2457-VI від 08.07.2010} 

5. Видатки місцевого бюджету здійснюються із загального та спеціального фондів місцевого бюджету 

відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України. 

{Частина п'ята статті 64 в редакції Закону № 2457-VI від 08.07.2010} 

7. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку 

відповідної території, пов'язаної із здійсненням інвестиційної діяльності, здійснення інших заходів, пов'язаних з 

розширеним відтворенням, а також на погашення місцевого боргу. 

{Частина сьома статті 64 в редакції Закону № 2457-VI від 08.07.2010} 

 

Стаття 65. Використання вільного залишку коштів місцевих бюджетів 

Перевищення залишку коштів загального фонду місцевого бюджету над оборотним залишком бюджет-

них коштів на кінець бюджетного періоду становить вільний залишок коштів місцевих бюджетів, який викори-

стовується на проведення витрат місцевого бюджету згідно із змінами до рішення про місцевий бюджет. 

{Стаття 65 в редакції Закону № 2457-VI від 08.07.2010} 

 

Стаття 66. Збалансування місцевих бюджетів 

{Назва статті 66 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2457-VI від 08.07.2010} 

3. У разі коли вичерпано можливості збалансування місцевих бюджетів і при цьому не забезпечується 

покриття видатків, необхідних для здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм законом повнова-

жень та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб, держава забезпечує 

збалансування місцевих бюджетів шляхом передачі необхідних коштів до відповідних місцевих бюджетів у ви-

гляді дотацій та субвенцій відповідно до закону. 

{Частина третя статті 66 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2457-VI від 08.07.2010} 

 

Стаття 68. Утворення цільових фондів 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2457-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2457-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2457-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2457-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2457-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2457-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2457-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2457-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2457-17
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1. Органи місцевого самоврядування можуть утворювати цільові фонди, які є складовою спеціального 

фонду відповідного місцевого бюджету. 

2. Порядок формування та використання цільових фондів визначається положенням про ці фонди, що 

затверджується відповідною місцевою радою. 

{Стаття 68 в редакції Закону № 2813-IV від 06.09.2005} 

Стаття 70. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах 

1. Рада або за її рішенням інші органи місцевого самоврядування можуть здійснювати місцеві запози-

чення та отримувати позики місцевим бюджетам відповідно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом 

України. 

{Частина перша статті 70 в редакції Закону № 2457-VI від 08.07.2010} 

2. Органи місцевого самоврядування можуть створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні 

установи, виступати гарантами кредитів підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної влас-

ності відповідних територіальних громад, здійснювати розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 

на депозитах з дотриманням вимог, встановлених Бюджетним кодексом України та іншими законами України. 

{Частина друга статті 70 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2457-VI від 08.07.2010} 

 

Розділ IV  

ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ 

ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Стаття 71. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб 

2. Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів 

та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим 

та іншими законами до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків вико-

нання делегованих їм радами повноважень, та в інших випадках, передбачених законом. 

 

Стаття 76. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед державою 

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність у разі порушення ними 

Конституції або законів України. 

 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И  

Про зовнішньоекономічну діяльність 

Документ 959-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.01.2017. 

Розділ I  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

     Стаття 1. Визначення термінів 

      У цьому Законі  нижченаведені  терміни  вживаються  в  такому значенні:  

     Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації 

щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів  господарювання з метою визначення достовірності їх звітно-

сті, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам; {Абзац  другий  

статті  1  в  редакції  Закону  N 90/95-ВР  від 14.03.95} 

      Валютні кошти - валютні цінності:  

     - іноземна валюта готівкою, 

     -  платіжні документи  (чеки, векселі, тратти, депозитні сертифікати, акредитиви та інші) в іноземній валюті,  

     - цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі та інші) в іноземній валюті, 

      - золото та інші дорогоцінні метали у вигляді  зливків, пластин та монет, а також сертифікати, облігації, вара-

нти та інші цінні папери, номінал яких виражено у золоті, дорогоцінні камені; 

      Господарська діяльність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і об-

міном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару;  

     Демпінг -ввезення на митну територію країни імпорту товару за ціною, нижчою від порівнянної ціни на поді-

бний товар у країні експорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару;{Абзац де-

в'ятий  статті 1 в редакції Закону N 335-XIV(335-14 ) від 22.12.98} 

      Експорт (експорт товарів) - продаж товарів українськими суб'єктами  зовнішньоекономічної діяльності інозе-

мним суб'єктам господарської діяльності (у тому числі  з  оплатою  в  негрошовій формі) з вивезенням або без 

вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт  товарів.  При цьому термін реекспорт 

(реекспорт товарів) означає продаж іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення за межі України 

товарів, що були раніше імпортовані на територію  України; {Абзац десятий статті 1 в редакції Закону N 335-

XIV ( 335-14 ) від 22.12.98} 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2813-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2457-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2457-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/90/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/335-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/335-14
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     Експорт (імпорт) капіталу - вивезення  за межі  України (ввезення  з-за меж України) капіталу у будь-якій 

формі (валютних коштів, продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав) з 

метою одержання прибутків від виробничої та інших форм господарської діяльності;  

     Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів 

господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і 

за її межами; 

      Зовнішньоекономічний договір  (контракт) - домовленість двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної  

діяльності  та  їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав 

та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності;{Абзац тринадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із 

Законом N 1724-VIII (1724-19 ) від 03.11.2016} 

 

     Імпорт (імпорт  товарів) - купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій  формі)  українськими  суб'єктами  

зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без вве-

зення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання 

установами та організаціями України, розташованими за її межами;{Абзац чотирнадцятий статті 1 в редакції  

Закону  N 335-XIV( 335-14 ) від 22.12.98} 

      Іноземна валюта: 

     - валюта готівкою, грошові знаки (банкноти, білети державної скарбниці, монети), що знаходяться в обігу і є 

законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені або ті, що вилуча-

ються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, які знаходяться в обігу,  

     - платіжні документи у грошових одиницях іноземних держав  та міжнародних розрахункових одиницях, 

      -  кошти у грошових одиницях іноземних держав, міжнародних розрахункових одиницях та у діючій на тери-

торії України валюті з вільною  конверсією, які знаходяться на рахунках та вкладах у банківсько-кредитних ус-

тановах на території  України та за її межами; 

      Іноземні  інвестиції - всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються іноземними суб'єк-

тами господарської діяльності  в Україні,  в  результаті  чого  утворюється прибуток (доход) або досягається 

соціальний ефект;  

     Іноземні суб'єкти господарської діяльності - суб'єкти господарської діяльності, що мають постійне місцезна-

ходження або постійне місце проживання за межами України; {Абзац двадцятий статті 1 із змінами, внесеними 

згідно із Законом  N 2157-IV ( 2157-15 ) від 04.1.2004} 

      Квоти (контингенти) глобальні - квоти, що встановлюються  по товару (товарах) без зазначення конкретних 

країн (груп країн), куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується;  

     Квоти (контингенти) групові - квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням групи країн,  куди  

товар  (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується;  

     Квота експортна (імпортна) - граничний обсяг певної категорії товарів, який дозволено експортувати з тери-

торії України (імпортувати на територію України) протягом встановленого строку та який визначається у нату-

ральних чи вартісних одиницях; 

      Квоти (контингенти) індивідуальні - квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням конкретної 

країни, куди товар (товари) може експортуватись або з якої він (вони) може імпортуватись;  

     {Абзац двадцять п'ятий статті 1 виключено на підставі Закону N 360-V ( 360-16 ) від 16.11.2006 }  

    {Абзац двадцять шостий статті 1 виключено на підставі Закону N 360-V ( 360-16 ) від 16.11.2006} 

      Квоти спеціальні  - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом спеціального 

розслідування та/або спеціальних заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку 

та який  визначається в натуральних  та/або вартісних  одиницях виміру;{Статтю 1 доповнено абзацом двадцять 

сьомим згідно із  Законом N 335-XIV( 335-14 )від 22.12.98} 

      {Абзац двадцять восьмий статті 1 виключено на підставі Закону N 360-V ( 360-16 )від 16.11.2006 } 

     {Абзац  двадцять дев'ятий  статті 1 виключено на підставі Закону N 360-V (360-16 ) від 16.11.2006 }  

     Ліцензія спеціальна  -  належним  чином  оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку 

певного товару (товарів), який є об'єктом спеціального розслідування  та/або спеціальних заходів; {Статтю 1 

доповнено абзацом тридцятим згідно із Законом N 335-XIV( 335-14 ) від 22.12.98} 

      Ліцензія відкрита  (індивідуальна) - дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду часу (але не 

менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу; 

      Ліцензія  генеральна - відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по певному товару (товарах)  та/або 

з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару (товарах);  

     Ліцензія експортна  (імпортна)  -  належним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановле-

ного строку певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій та кредитування; 

      Ліцензія разова (індивідуальна)  - разовий  дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної 

окремої операції конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності  на період не менший, ніж той, що є 

необхідним для здійснення експортної (імпортної) операції. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1724-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/335-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2157-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/360-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/360-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/335-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/360-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/360-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/335-14
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      Митне  регулювання - регулювання питань, пов'язаних із встановленням мит та інших податків, що справля-

ються при переміщенні товарів через митний кордон України, процедурами митного контролю, організацією ді-

яльності органів митного контролю України; 

{Визначення терміну із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 4496-VI ( 4496-17 ) від 13.03.2012 }  

     Міжнародна кооперація - взаємодія двох або більше суб'єктів господарської діяльності, серед яких хоча б один 

є іноземним, при якій здійснюється спільна розробка або спільне иробництво, спільна реалізація кінцевої проду-

кції та інших товарів на основі спеціалізації у виробництві проміжної продукції (деталей, вузлів, матеріалів, а 

також устаткування, що використовується у комплексних поставках) або спеціалізації на окремих технологічних 

стадіях (функціях)  науково-дослідних  робіт, виробництва та реалізації з координацією відповідних програм    

господарської діяльності;  

     Момент  здійснення  експортного  (імпортного)  контракту - момент, на який здійснено всі обов'язки за зазна-

ченим  контрактом, включаючи оформлення  векселів (тратт)  або  укладення  кредитних угод; 

     Момент здійснення  експорту  (імпорту)  -  момент  перетину товаром митного кордону України або переходу 

права власності на зазначений товар, що експортується чи імпортується, від продавця до покупця;{Абзац три-

дцять восьмий статті 1 із  змінами, внесеними згідно із Законом N 2157-IV( 2157-15 ) від 04.11.2004} 

      Моральна шкода - шкода, яку заподіяно особистим немайновим правам суб'єктів зовнішньоекономічної дія-

льності та  яка  призвела або може призвести до збитків, що мають матеріальне вираження;  

     Обмежувальна ділова практика - здійснення індивідуальних  або колективних  заходів, спрямованих на обме-

ження конкуренції та монополізацію виробництва, розподілу, обміну, споживання товарів і одержання надпри-

бутків;  

     Переказ  валютних  коштів  за межі України - переказ грошових (валютних) коштів на користь (на рахунок) 

іноземного суб'єкта господарської діяльності або у банківсько-кредитну установу, що не є суб'єктом господарсь-

кої діяльності України;  

     Попередні імпортні депозити - внесення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на безпроцентні рахунки 

у банках, які  обслуговують  їх  на території України, на період від моменту набрання договорами (контрактами), 

що ними укладаються, юридичної сили  до моменту проходження товарами, що поставляються згідно із зазначе-

ними  договорами (контрактами), через митний кордон України або передачі товарів іноземними суб'єктами го-

сподарської діяльності на території України, грошових коштів у валюті договору (контракту) в сумі, визначеній  

у встановлених процентах до вартості відповідного договору (контракту); {Абзац сорок другий статті 1 із змі-

нами, внесеними згідно із  Законом N 2157-IV( 2157-15 ) від 04.11.2004} 

      Постійне  місцезнаходження - місцезнаходження офіційно зареєстрованого головного органу  управління  (ко-

нтори)  суб'єкта господарської (зовнішньоекономічної) діяльності;  

     Постійне місце проживання - місце проживання на території якої-небудь держави не менше одного року фізи-

чної особи, яка не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території 

цієї держави протягом необмеженого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови, що таке 

проживання не є наслідком виконання цією особою службових обов'язків або зобов'язань за договором (контра-

ктом); 

     Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності - установа або особа, яка представляє інтереси 

іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні і має на це належним чином оформлені відповідні повно-

важення; 

     Спеціальна економічна зона - територія, в межах якої відповідним законом України встановлюється і діє спе-

ціальний правовий режим господарської діяльності та спеціальний порядок застосування і дії законодавства Ук-

раїни;  

     Спільна підприємницька (господарська) діяльність - діяльність, що базується  на співробітництві між суб'єк-

тами господарської діяльності України та іноземними  суб'єктами господарської діяльності і на спільному розпо-

ділі результатів та ризиків від її здійснення;  

     Спільні  підприємства  - підприємства,  які базуються на спільному капіталі суб'єктів господарської діяльності 

України та іноземних суб'єктів господарської  діяльності,  на  спільному управлінні  та  на спільному  розподілі 

результатів  та ризиків; {Абзац сорок восьмий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2157-IV( 2157-

15 ) від 04.11.2004} 

      Товар - будь-яка продукція, послуги, роботи,  права інтелектуальної власності та інші немайнові права, приз-

начені  для продажу (оплатної передачі);  

     Товарна група - група однорідних  товарів  за  гармонізованою системою опису та кодування товарів; 

     Транзит товарів - переміщення товарів через територію України без будь-якого використання цих товарів на 

зазначеній території; {Визначення  терміну в редакції Закону N 4496-VI(4496-17) від 13.03.2012} 

      Упущена вигода - доход або прибуток, який міг би одержати суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності  в разі 

здійснення зовнішньоекономічної операції і який він не одержав внаслідок дії обставин, що не залежать від  

нього, якщо розмір його передбачуваного доходу або прибутку можна обґрунтувати;  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4496-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2157-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2157-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2157-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2157-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4496-17
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      {Визначення  терміну  "тимчасова  надбавка до діючих ставок ввізного мита" виключено на підставі Закону 

N 4496-VI( 4496-17 )від 13.03.2012 }  

 

     Стаття 2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності 

     Суб'єкти господарської діяльності України та іноземні суб'єкти господарської діяльності при здійсненні зов-

нішньоекономічної діяльності керуються такими принципами:  

     Принципом  свободи  зовнішньоекономічного  підприємництва, що полягає у: 

      - праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у зовнішньоекономічні зв'язки; 

      - праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в будь-яких формах, які прямо не  заборонені  

чинними  законами України;  

     - обов'язку додержувати при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності порядку, встановленого законами 

України; 

      - виключному праві власності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на всі одержані ними результати  

зовнішньоекономічної діяльності; 

      Принципом юридичної рівності і недискримінації, що полягає у:  

     - рівності перед законом всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від форм власності, в  тому  

числі  держави, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;  

     - забороні будь-яких, крім передбачених цим Законом, дій держави, результатом яких є обмеження прав і   

дискримінація суб'єктів  зовнішньоекономічної  діяльності,  а також іноземних суб'єктів господарської діяльності 

за  формами  власності, місцем розташування та іншими ознаками;  

     - неприпустимості  обмежувальної діяльності з боку будь-яких її суб'єктів, крім випадків, передбачених цим 

Законом;  

     Принципом верховенства закону, що полягає у: 

     - регулюванні зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України; 

     - забороні застосування підзаконних актів та актів управління місцевих органів, що у будь-який спосіб ство-

рюють для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності умови менш сприятливі, ніж ті, які встановлені законами 

України; 

   

    Стаття 3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності  

     Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:  

     -  фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства,  які мають цивільну  

правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України; {Абзац 

другий частини  першої статті 3 із змінами,  внесеними згідно із Законом N 2157-IV (2157-15 ) від 04.11.2004 } 

      - юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України  

(підприємства, організації та об'єднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші види господарських товариств, 

асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торговельні доми, посередницькі та консультаційні фірми, коопера-

тиви, кредитно-фінансові установи, міжнародні об'єднання, організації та інші), в тому числі юридичні особи, 

майно та/або капітал яких  є повністю у власності  іноземних суб'єктів господарської діяльності; 

      -  об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які  не  є юридичними особами згідно з зако-

нами України, але які мають постійне  місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими зако-

нами України не  заборонено здійснювати господарську діяльність; 

      -   структурні   одиниці  іноземних  суб'єктів  господарської діяльності,  які не є юридичними особами згідно 

з законами України (філії,  відділення, тощо), але мають постійне місцезнаходження на території  України;{Абзац  

п'ятий  частини  першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2157-IV(2157-15)від 04.11.2004} 

      -  спільні підприємства за участю суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господар-

ської діяльності,  зареєстровані  як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України; 

      -  інші  суб'єкти  господарської діяльності, передбачені законами України. 

      Україна в особі її органів, місцеві органи влади і управління в  особі  створених  ними  зовнішньоекономічних  

організацій, які беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності, а також інші держави, які беруть участь у гос-

подарській діяльності на території України, діють як юридичні особи згідно з частиною четвертою статті 2 цього 

Закону і законами України.  
 

     Стаття 4. Види зовнішньоекономічної діяльності 

     До видів зовнішньоекономічної діяльності,  які  здійснюють  в Україні суб'єкти цієї діяльності, належать: 

      - експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;  

     -  надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської 

діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, 

експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторсь-

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4496-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2157-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2157-15
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ких, юридичних, туристських та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України; надання вищеза-

значених послуг іноземними  суб'єктами господарської діяльності суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності 

України;  

     - наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'-

єктами господарської діяльності; навчання та  підготовка  спеціалістів  на  комерційній основі; 

     -  міжнародні фінансові операції та операції  з цінними паперами у випадках, передбачених законами України; 

      -   кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єк-

тами господарської діяльності; створення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних 

та страхових установ за  межами України; створення іноземними суб'єктами господарської діяльності зазначених 

установ на території України у випадках, передбачених законами України; 

      -  спільна підприємницька діяльність між  суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності  та  іноземними  суб'-

єктами господарської  діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення 

спільних господарських операцій  та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами; 

      - підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торгове-

льних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності; 

аналогічна діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України; 

      - операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбан-

ківському валютному ринку;  

     -  роботи  на  контрактній основі  фізичних  осіб України з іноземними  суб'єктами  господарської  діяльності  

як на території України, так і за її межами; роботи іноземних фізичних осіб на контрактній оплатній основі з 

суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами; 

      - інші види зовнішньоекономічної  діяльності,  не  заборонені прямо і у виключній формі законами України.  

     Посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на під-

ставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та інших),  здійснюються без обмежень.  

 

     Стаття 5.  Право на здійснення зовнішньоекономічної  діяльності 

     Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають  рівне право здійснювати будь-які її види, прямо  не за-

боронені  законами України, незалежно від форм власності та інших ознак.  

     Втручання державних органів у зовнішньоекономічну  діяльність її суб'єктів у випадках, не передбачених цим 

Законом, в тому числі і шляхом видання підзаконних актів, які  створюють для її здійснення  умови гірші від 

встановлених в цьому Законі, є обмеженням права здійснення зовнішньоекономічної діяльності  і  як таке забо-

роняється. 

      До суб'єктів  зовнішньоекономічної  діяльності  може  бути застосовано санкцію у вигляді тимчасового зупи-

нення права здійснення такої діяльності у випадках порушення чинних законів України, що стосуються цієї дія-

льності, згідно із статтею 37 цього Закону.  

     Ніякі положення цієї статті не можуть тлумачитись як заборона фізичним, юридичним особам та іншим суб'-

єктам зовнішньоекономічної діяльності здійснювати  між собою будь-які відносини, які не підпадають під визна-

чення зовнішньоекономічної діяльності. 

      Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, який одержав від цієї діяльності у власність кошти, майно, майнові  

і  немайнові права та інші результати, має право володіти, користуватися і розпоряджатися ними за своїм розсу-

дом. 

      Здійснення  видів зовнішньоекономічної діяльності, зазначених у  статті 4, за межами України підлягає регу-

люванню також законами відповідних держав. 

  

     Стаття 6. Договори (контракти) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та право, що застосовується до 

них  

     Суб'єкти,  які  є  сторонами  зовнішньоекономічного  договору (контракту), мають бути здатними до укладання 

договору (контракту) відповідно до цього та інших законів України та/або закону місця укладання договору (ко-

нтракту). Зовнішньоекономічний  договір (контракт) складається відповідно до цього та інших законів України з 

урахуванням міжнародних договорів України. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності при складанні тексту 

зовнішньоекономічного договору (контракту) мають право використовувати  відомі міжнародні  звичаї, рекоме-

ндації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі цим та 

іншими законами України. 

{Частина  перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5060-VI ( 5060-17 )від 05.07.2012} 

      Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається суб'єктом зовнішньоекономічної  діяльності  або його 

представником у простій письмовій  або  в  електронній  формі,  якщо  інше  не передбачено міжнародним  дого-

вором  України чи законом. У разі експорту послуг (крім транспортних)  зовнішньоекономічний договір (конт-

ракт) може укладатися шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти)  або  шляхом обміну елект-

ронними  повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема шляхом виставлення рахунка (інвойсу), у тому числі в 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5060-17
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електронному вигляді, за надані послуги. Повноваження представника на укладення зовнішньоекономічного до-

говору (контракту) може випливати з доручення (довіреності), установчих документів, договорів та інших підс-

тав, які не суперечать цьому Закону. Дії, які здійснюються від імені іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної 

діяльності суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України, уповноваженим на це належним чином, вважа-

ються діями цього іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.{Частина друга статті 6 в редакції За-

кону N 1182-XIV(1182-14) від 21.10.99; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1724-VIII ( 1724-19 ) від 

03.11.2016} 

      Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право укладати будь-які види зовнішньоекономічних  до-

говорів  (контрактів), крім тих, які прямо та у виключній формі  заборонені законами України. 

      Зовнішньоекономічний  договір  (контракт) може  бути визнано недійсним у судовому порядку, якщо  він  не 

відповідає вимогам законів України або міжнародних договорів України. 

     Нормативно-правові акти, що  регулюють зовнішньоекономічну діяльність і відповідно до закону є  регулято-

рними актами, розробляються,  розглядаються,  приймаються  та  оприлюднюються  з урахуванням вимог Закону 

України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності"( 1160-15 ). 

{Статтю 7 доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N  2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010}  

 

     Стаття 10. Органи місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю  

     До  органів місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю належать:  

     -   місцеві Ради народних депутатів України та їх виконавчі і розпорядчі органи; 

      - територіальні підрозділи (відділення) органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

України. 

      Компетенція органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів визначається  цим Законом та Зако-

ном України "Про місцеве самоврядування в Україні" (280/97-ВР). Нормативні акти органів  місцевого  самовря-

дування  та їх виконавчих органів стосовно регулювання зовнішньоекономічної  діяльності  приймаються тільки 

у випадках, прямо передбачених законами України. Органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи 

діють як  суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності лише через створені ними зовнішньоекономічні  комерційні  

організації,  які  мають   статус юридичної особи України. 

{Частина друга статті 10 в редакції Закону N 2157-IV ( 2157-15 ) від 04.11.2004 } 

  

     Стаття 14. Ведення розрахунків та кредитування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності  

     Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право: 

     -    самостійно визначати форму розрахунків по зовнішньоекономічних операціях  з-поміж  тих,  що не супе-

речать законам України та відповідають міжнародним правилам;  

     -  безпосередньо брати і надавати  комерційні  кредити  за рахунок власних коштів у діючій на території Ук-

раїни валюті та в іноземній валюті  як у межах, так  і  за межами України, самостійно приймати рішення у зазна-

чених питаннях; 

      - вільно обирати банківсько-кредитні установи, які будуть вести їх валютні рахунки та  розрахунки  з інозем-

ними  суб'єктами господарської  діяльності,  користуватись їх послугами, з додержанням при цьому вимог чинних 

законів України.  

     Розрахункове та кредитне обслуговування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснюється на терито-

рії України банком для зовнішньоекономічної діяльності України і уповноваженими комерційними банківськими 

та кредитними установами, а також іноземними і міжнародними банками, зареєстрованими у встановленому по-

рядку на території України. 

      Кредитування зовнішньоекономічних  операцій  у діючій на території України валюті  та в  іноземній валюті 

здійснюється на основі домовленості та на умовах, погоджених між кредиторами та  одержувачами  кредитів у 

кредитних угодах (договорах). 

      Розрахункові кредити банків, які видаються суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності за спеціальним кре-

дитним (позичковим) рахунком у діючій на території України валюті для покриття коштів, що тимчасово вилу-

чаються з обігу, забезпечуються товарно-матеріальними цінностями, розрахунковими, транспортними  та/або то-

варосупровідними  документами. Всі інші кредити, крім розрахункових, забезпечуються майном, що належить 

на праві власності боржнику, та/або його немайновими правами. 

  

     Стаття 16. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій  

     Ліцензування зовнішньоекономічних операцій визначається  як комплекс адміністративних дій органу  вико-

навчої  влади  з  питань економічної політики з надання дозволу на здійснення суб'єктом зовнішньоекономічної 

діяльності експорту (імпорту) товарів. 

      Ліцензування експорту (імпорту) товарів здійснюється у  формі автоматичного або неавтоматичного ліцензу-

вання. 

  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1182-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1724-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2388-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2157-15
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     Стаття 17. Заборона окремих видів експорту та імпорту  

     В Україні забороняється:  

     експорт з території України предметів,  які  становлять національне, історичне, археологічне або культурне  

надбання українського народу, що визначається згідно із законами України; 

      імпорт або транзит будь-яких  товарів,  про  які  заздалегідь відомо,  що вони можуть завдати шкоди суспільній 

моралі, здоров'ю чи становити загрозу життю населення, тваринному світу та рослинам, або призвести до запо-

діяння шкоди  навколишньому природному середовищу,  якщо стосовно транзитних товарів не  вжито необхідних 

заходів для запобігання такої шкоди; 

      імпорт продукції та послуг, що містять пропаганду ідей війни, расизму та расової дискримінації,  геноциду 

тощо,  які  суперечать відповідним нормам Конституції України ( 254к/96-ВР ); 

      експорт природних ресурсів,  які вичерпуються, якщо обмеження також застосовуються до внутрішнього спо-

живання або виробництва; 

      експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності;  

     експорт з  території України товарів у межах виконання рішень Ради  Безпеки  Організації  Об'єднаних  Націй   

про застосування обмежень або ембарго на поставки товарів у відповідну державу.  

     Впровадження заборони  експорту  або  імпорту з інших підстав можливо лише, якщо це дозволено міжнаро-

дними договорами, учасником яких є Україна.  

     Перелік товарів, експорт (імпорт) яких через  територію України забороняється, визначається виключно зако-

нами України. 

     Контроль за виконанням вимог, що містяться в цій статті, покладається на органи доходів і  зборів та центра-

льний орган виконавчої влади з питань економічної політики. 

{Частина  четверта  статті  17  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 } 

{Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 75/95-ВР від 28.02.95; в редакції Закону N 360-V ( 360-16 

) від 16.11.2006 } 

  

     Стаття 20. Заходи щодо захисту економічної конкуренції  в галузі зовнішньоекономічної діяльності  

{Назва  статті  20  в  редакції Закону N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003 }  

     Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється  з  дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності 

вимог законодавства про захист економічної конкуренції, за винятком випадків, передбачених цією статтею. 

{Частина  перша статті 20 в  редакції  Закону  N 82/95-ВР від 02.03.95,  із  змінами,  внесеними  згідно  із  

Законом  N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003 }  

     Виключно уповноваженими Україною як державою суб'єктами  зовнішньоекономічної  діяльності  може  здій-

снюватися експорт та імпорт озброєння, боєприпасів,  військової  техніки  та спеціальних комплектуючих виробів 

для  їх  виробництва,  вибухових речовин,  ядерних  матеріалів  (включаючи  матеріали  у вигляді тепло випромі-

нюючих зборок), технологій,  устаткування,  установок, спеціальних неядерних матеріалів  та  пов'язаних  з  ними  

послуг, джерел іонізуючого випромінювання, а також інших видів  продукції, технологій  і  послуг, які в даний 

час використовуються при створенні озброєнь і військової техніки  або  становлять  державну таємницю України,  

яка  визначається законами України; дорогоцінних металів та сплавів, дорогоцінного каміння; наркотичних і пси-

хотропних  засобів;  експорт творів мистецтва і старовинних предметів з музейних фондів України. 
  

Розділ VI  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

     Стаття 32. Загальні засади відповідальності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 

      Україна як держава і всі  суб'єкти  зовнішньоекономічної діяльності та іноземні суб'єкти  господарської  дія-

льності  несуть відповідальність за порушення цього або пов'язаних з  ним  законів України та/або своїх зобов'я-

зань, які випливають  з договорів (контрактів), тільки на умовах і в  порядку,  визначених законами України.  

     Україна як держава не  несе  відповідальності  за  дії суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

      Суб'єкти зовнішньоекономічної  діяльності не несуть відповідальності за дії України як держави.  

     Якщо Україна  бере участь у зовнішньоекономічній діяльності як суб'єкт такої діяльності згідно з  статтею  3  

цього Закону, вона несе відповідальність на  загальних  та  рівноправних засадах з іншими суб'єктами зовнішньо-

економічної діяльності.  

 

     Стаття 33.  Види та форми  відповідальності  у  зовнішньоекономічній діяльності  

     У  сфері зовнішньоекономічної діяльності, що визначається цим та пов'язаними з ним законами України, мо-

жуть застосовуватися такі види відповідальності:  

     - майнова відповідальність;  

     - кримінальна відповідальність.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/406-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/75/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/360-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1294-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/82/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1294-15
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     Майнова відповідальність застосовується у формі матеріального відшкодування прямих, побічних збитків,    

упущеної вигоди, матеріального відшкодування  моральної  шкоди,  а  також  майнових санкцій. 

      Якщо порушення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або іноземними  суб'єктами  господарської  ді-

яльності цього або пов'язаних з ним законів України призвели до виникнення збитків, втрати вигоди та/або мо-

ральної шкоди у інших таких суб'єктів або держави, суб'єкти, що порушили  закон, несуть матеріальну відпові-

дальність у повному обсязі. 

     Кримінальна відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності  запроваджується тільки  у випадках, перед-

бачених кримінальним законодавством України. 
  

          Стаття 35.  Відповідальність  суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності  

     Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності несуть відповідальність  у видах та формах, передбачених статтями 

33 і 37 цього Закону, іншими законами України та/або зовнішньоекономічними договорами (контрактами). 
 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И  

Про акціонерні товариства 

Документ 514-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2017. 

Розділ I  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
 

     Стаття 1. Сфера застосування Закону  

    4. Створення, припинення акціонерного товариства, одержання  у власність або в управління акцій  та  набуття  

іншим  чином  права контролю над товариством здійснюється з дотриманням  законодавства про захист еконо-

мічної конкуренції.  
 

Стаття 2. Визначення термінів  

     1. У  цьому  Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: 

     1) афілійовані одна щодо  іншої  особи  (далі  -  афілійовані особи): 

     юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем 

третьої особи;  

     2) викуп  акцій  - придбання акціонерним товариством за плату розміщених ним акцій;  

     4) значний  правочин  - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціо-

нерним товариством, якщо ринкова  вартість  майна  (робіт,  послуг),  що  є його предметом, становить 10 і більше 

відсотків вартості  активів  товариства,  за даними останньої річної фінансової звітності;  

     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; 

{Пункт 6 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI( 2994-17 ) від 03.02.2011} 

      7) контроль - вирішальний вплив або можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність 

суб'єкта господарювання, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма 

активами чи їх значною частиною, права вирішального впливу  на  формування  складу,  результати голосування 

та  прийняття  рішення органами  управління  суб'єкта господарювання, а також вчинення правочинів, які надають 

можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові  до  виконання  вказівки або викону-

вати функції органу управління суб'єкта господарювання; 

      8) корпоративні права - сукупність майнових і немайнових прав акціонера - власника  акцій товариства, які 

випливають з права власності на акції,  що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством,   

отримання дивідендів та активів акціонерного товариства  у разі  його  ліквідації відповідно до закону,  а також 

інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами; 

      9) кумулятивне голосування  -  голосування  під  час  обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна 

кількість голосів акціонера  помножується  на  кількість  членів органу акціонерного товариства,  що  обираються,  

а  акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між 

кількома кандидатами; 

{Пункт 9 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI ( 2994-17 )від 03.02.2011}  

     10-1)  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 під-

приємством;  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2994-17
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     4) не є і не була протягом попередніх трьох років працівником існуючого або колишнього незалежного  ауди-

тора  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; 

{  Частину першу статті 2 доповнено пунктом 10-1 згідно із Законом N 289-VIII ( 289-19 ) від 07.04.2015 }  

      

Стаття 3. Правовий статус акціонерного товариства  

     1. Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено  на  визначену кількість 

часток однакової номінальної  вартості,  корпоративні  права за якими посвідчуються акціями. 

{ Частина  перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011 }  

     2. Акціонерне товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До товариства та його органів не  можуть 

застосовуватися будь-які санкції,  що обмежують їх права,  у  разі вчинення  акціонерами  протиправних дій, крім 

випадків, визначених законом.{Абзац  перший  частини  другої  статті  3 із змінами, внесеними згідно із Законом 

N 629-VIII(629-19) від 16.07.2015 } 

      Акціонери не  відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю то-

вариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обме-

жують  їх  права,  у   разі   вчинення протиправних дій товариством або іншими акціонерами.  

     Товариство створюється без обмеження строку діяльності,  якщо інше не встановлено його статутом.  

     Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати  його державної реєстрації  в   уста-

новленому законодавством порядку. 
 

     Стаття 4. Акціонери товариства  

     1. Акціонерами товариства визнаються  фізичні  і  юридичні особи, а також держава в особі органу, уповнова-

женого управляти державним  майном,  або  територіальна  громада  в  особі  органу, уповноваженого  управляти  

комунальним  майном,  які  є власниками акцій товариства. 
 

     Стаття 5. Типи акціонерних товариств 

     1. Акціонерні товариства  за  типом  поділяються  на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні 

товариства. 

      { Абзац другий частини першої статті 5 виключено на підставі Закону N 289-VIII ( 289-19 ) від 07.04.2015 }  

     2. Публічне акціонерне товариство може  здійснювати  публічне та приватне розміщення акцій.  
 

      Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства  
     1. Акціонери публічного акціонерного   товариства  можуть відчужувати   належні   їм   акції   без  згоди  інших  

акціонерів товариства. 

{Частина  перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011 } 

      2. Переважне право акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій цього товариства, що 

пропонуються їх власником до відчуження третій особі, може бути передбачено статутом акціонерного товарис-

тва, якщо станом на дату прийняття такого  рішення кількість акціонерів не перевищує 100 осіб. У разі якщо   

статутом  приватного акціонерного товариства передбачено переважне право його акціонерів на купівлю акцій, 

що пропонуються їх власником до продажу третій особі, таке переважне  право реалізовується відповідно до 

частин третьої - шостої цієї статті. Порядок реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій приват-

ного  акціонерного  товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (крім продажу) третій особі, вста-

новлюється статутом такого товариства. 

{  Частина  друга статті 7 в редакції Закону N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011; із змінами, внесеними згідно 

із Законом N 289-VIII ( 289-19 ) від 07.04.2015 }  

     3. Акціонери приватного акціонерного товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються  

іншими акціонерами цього товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій  особі,  пропо-

рційну  кількості акцій,  що належать кожному з них. Переважне право акціонерів  на придбання акцій, що про-

даються іншими  акціонерами  цього товариства,  діє протягом двох місяців з дня отримання товариством пові-

домлення  акціонера  про  намір  продати акції,  якщо коротший строк не передбачено статутом товариства. 

 

     Стаття 8. Визначення ринкової вартості майна  

     2.  Ринкова  вартість  емісійних цінних паперів визначається: {Абзац перший частини другої статті 8 із змі-

нами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011} 

      1) для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових  біржах, - як  вартість  цінних  паперів,  

визначена відповідно  до  законодавства  про оцінку майна,  майнових прав та професійну оціночну діяльність;  
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     2)  для  емісійних  цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових  біржах, - як середній біржовий курс 

таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржою за  останні  три місяці 

їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів.  

     У разі якщо цінні папери перебувають в обігу на двох і більше фондових біржах та  їхній  середній біржовий 

курс за останні три місяці  обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість  таких   цінних   

паперів, на  різних біржах відрізняється, ринкова вартість цінних  паперів  визначається наглядовою  радою  (якщо  

створення наглядової ради не передбачено статутом  акціонерного товариства - виконавчим органом товариства) 

в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 

{Пункт  2  частини  другої статті 8 в редакції Закону N 289-VIII ( 289-19 ) від 07.04.2015 }  

     3)  для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, у разі якщо неможливо визна-

чити ринкову вартість цінних паперів  за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визнача-

ється ринкова вартість таких цінних паперів,  

-  як вартість цінних  паперів станом  на  таку дату, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність. 

{ Частину  другу  статті  8 доповнено пунктом 3 згідно із Законом N 289-VIII ( 289-19 ) від 07.04.2015 } 
 

Розділ II  

ЗАСНУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
 

     Стаття 9. Створення акціонерного товариства  

     1. Засновниками акціонерного товариства визнаються держава  в особі органу, уповноваженого управляти   

державним майном, територіальна громада в  особі  органу, уповноваженого  управляти комунальним  майном,  

а  також  фізичні та/або юридичні особи,  що прийняли рішення про його заснування.  

     2. Засновниками акціонерного товариства можуть бути одна, дві чи більше осіб.  

     3. Засновниками може  укладатися  засновницький  договір,  у якому визначаються порядок провадження  спі-

льної  діяльності  щодо створення акціонерного товариства, кількість, тип і клас акцій, що підлягають придбанню 

кожним засновником, номінальна  вартість  і вартість придбання цих акцій, строк і форма оплати вартості акцій, 

строк дії договору. 

      Для створення  акціонерного  товариства  засновники повинні провести закрите (приватне) розміщення його 

акцій, установчі збори та здійснити державну реєстрацію акціонерного товариства. 

     Засновницький договір не є установчим документом товариства і діє  до  дати реєстрації Національною комі-

сією з цінних паперів та фондового ринку  звіту  про  результати закритого  (приватного) розміщення акцій.  

     Засновницький договір  укладається  в  письмовій формі.  Якщо товариство створюється за участю  фізичних  

осіб,  їх  підписи  на засновницькому договорі підлягають нотаріальному засвідченню.  

     5. Створення  акціонерного  товариства здійснюється за такими етапами:  

     1) прийняття  зборами засновників  рішення   про   створення акціонерного  товариства  та  про  закрите  

(приватне)  розміщення акцій;  

     2)  подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску  акцій  до  Національної  комісії  з  

цінних  паперів  та фондового ринку;  

     3)  реєстрація Національною комісією  з  цінних  паперів та фондового  ринку випуску акцій та видача тимча-

сового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій; 

     4) присвоєння акціям  міжнародного  ідентифікаційного  номера цінних паперів;  

     5)   укладення  з  Центральним  депозитарієм  цінних  паперів договору про обслуговування емісії акцій; 

{Пункт  5  частини  п'ятої статті 9 в редакції Закону N 289-VIII( 289-19 ) від 07.04.2015 } 

      6) закрите  (приватне)  розміщення  акцій  серед  засновників товариства;  

     7) оплата засновниками повної вартості акцій; 

{Пункт 7 частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI( 2994-17 ) від 03.02.2011 } 

      8) затвердження  установчими зборами товариства результатів закритого  (приватного) розміщення акцій   се-

ред   засновників товариства,  затвердження  статуту  товариства,  а також прийняття інших рішень, передбачених 

законом;  

     9) реєстрація товариства в органах державної реєстрації; 

{Пункт 9 частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 289-VIII ( 289-19 ) від 07.04.2015 }  

     10) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового   ринку  звіту  про  результати  закритого  

(приватного) розміщення акцій;  

     11)  реєстрація  Національною  комісією  з  цінних паперів та фондового  ринку  звіту  про  результати  закри-

того   (приватного) розміщення акцій;  

     12) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій; 

{Пункт 12 частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 289-VIII (289-19 ) від 07.04.2015 }  

     13) видача  засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції.  
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     Дії, що порушують  процедуру  створення   акціонерного товариства,  встановлену  цим  Законом,  є підставою 

для прийняття Національною  комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про відмову в  реєстрації   

звіту  про  результати  закритого (приватного)  розміщення  акцій. У разі прийняття такого рішення Національна   

комісія з цінних  паперів  та  фондового  ринку звертається  до суду з позовом про ліквідацію  акціонерного 

товариства.  

      

Стаття 10. Установчі збори акціонерного товариства  

     1. Установчі   збори   акціонерного   товариства  мають  бути проведені протягом  трьох  місяців  з  дати  повної  

оплати  акцій засновниками. 

      Кількість голосів засновника на установчих зборах акціонерного товариства визначається кількістю  акцій  

товариства, які підлягають придбанню цим засновником.  

     2. На  установчих  зборах акціонерного товариства вирішуються питання про:  

     1) заснування товариства;  

     2) затвердження оцінки майна,  що  вноситься  засновниками  в рахунок оплати акцій товариства;  

     3) затвердження статуту товариства;  

     4) утворення органів товариства;  

     5) уповноваження  представника (представників) на здійснення подальшої діяльності щодо утворення товари-

ства;  

     6) обрання членів наглядової  ради, голови  колегіального виконавчого органу товариства (особи,  яка здійснює 

повноваження одноосібного виконавчого  органу  товариства),  членів  ревізійної комісії (ревізора); 

      7) затвердження результатів розміщення акцій; 

     8) обрання лічильної комісії; 

{Частину  другу  статті  10  доповнено  новим  пунктом згідно із Законом N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011}  

     9) вчинення інших дій, необхідних для створення товариства.  

     3. Рішення з питань, зазначених у пунктах 1-3 частини другої цієї статті, вважаються прийнятими, якщо за них 

проголосували всі засновники акціонерного товариства. Рішення з інших  питань приймаються простою більші-

стю голосів засновників,  якщо  інше  не передбачено засновницьким договором.  

 
Стаття 11. Оплата вартості акцій засновниками акціонерного товариства 

      Оплата вартості акцій, що розміщуються  під час заснування акціонерного товариства,  не може здійснюва-

тися за  ціною,  нижчою від їх номінальної вартості. 

      Оплата вартості акцій, що розміщуються  під час заснування акціонерного товариства, не може здійснюватися 

шляхом прийняття на себе зобов'язань з виконання для товариства робіт або надання послуг. 

{Частина перша статті 11 в редакції Закону N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011 } 

      2. Ціна майна, що вноситься засновниками акціонерного товариства в рахунок оплати акцій товариства, по-

винна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до статті 8 цього Закону.  

     3. Кожний засновник акціонерного товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати за-

твердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі  не оплати (неповної оплати) вартості прид-

баних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій акціонерне товариство вважа-

ється не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу товариство не має права здійснювати операції, 

не пов'язані з його заснуванням. 

 

     Стаття 12. Відповідальність засновників акціонерного товариства 

     1. Засновники акціонерного товариства несуть солідарну відповідальність за пов'язаними з його заснуванням 

зобов'язаннями, що виникли до його державної реєстрації. 

      2. Акціонерне товариство відповідає за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями засновників тільки у 

разі схвалення їх дій загальними зборами акціонерів. Загальні збори акціонерів, що схвалюють такі зобов'язання 

засновників товариства, мають бути проведені протягом шести місяців після державної реєстрації товариства.  

     Інформація про такі зобов'язання товариства має бути відображена у статуті товариства. 

  

     Стаття 13. Статут акціонерного товариства 

     1. Установчим  документом  акціонерного товариства є  його статут. 

     2. Статут  акціонерного  товариства повинен містити відомості про:  

     1) повне та  скорочене найменування  товариства  українською мовою;  

     2) тип товариства;  

     3) розмір статутного капіталу;  

     4) розмір резервного капіталу у разі його формування; 

{Пункт 4 частини  другої статті 13 в редакції Закону N 2994-VI( 2994-17 ) від 03.02.2011 }  
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     5) номінальну вартість і загальну кількість акцій,  кількість кожного типу розміщених товариством акцій, у 

тому числі кількість кожного класу привілейованих акцій у разі розміщення привілейованих акцій; 

{Пункт 5 частини другої статті 13 в редакції Закону N 2994-VI( 2994-17 ) від  03.02.2011; із  змінами,  внесеними 

згідно із Законом N 289-VIII ( 289-19 ) від 07.04.2015}  

     6)  розмір дивідендів за привілейованими  акціями  кожного класу в разі їх розміщення товариством; 

{Частину другу статті 13 доповнено  новим  пунктом згідно із Законом N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.201 }  

     7) умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції товариства чи у привіле-

йовані акції іншого класу у разі розміщення привілейованих акцій; 

{Пункт частини другої  статті  13 в редакції Закону N 2994-VI( 2994-17 ) від 03.02.2011} 

      8) права акціонерів - власників привілейованих акцій  кожного класу у разі розміщення привілейованих акцій; 

{Пункт частини другої статті 13  в редакції Закону N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011} 

      9) наявність переважного права акціонерів приватного товариства на придбання акцій цього товариства, які  

пропонуються їх власником до продажу третій особі, та порядок його реалізації або відсутність такого права; 

{Пункт 9 частини  другої статті 13 в редакції Закону N 2994-VI( 2994-17 ) від 03.02.2011} 

     10) порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів;  

     11) порядок скликання та проведення загальних зборів;  

     12) компетенцію загальних зборів;  

     13)  спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів та про зміни у порядку денному загаль-

них зборів; 

{Пункт частини  другої  статті 13 в редакції Закону N 2994-VI( 2994-17 ) від 03.02.2011} 

      14) склад органів товариства та їх компетенцію, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прий-

няття ними рішень, а також порядок зміни складу органів товариства та їх компетенції; 

      15) порядок внесення змін до статуту;  

      16) порядок припинення товариства. 

      3. Статутом акціонерного товариства не може бути  передбачено надання засновникам товариства додаткових 

прав чи повноважень. 

      4. Статут акціонерного товариства  може  містити  й  інші положення, що не суперечать законодавству.  
 

                             Розділ III  

                                 КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
 

     Стаття 14. Статутний і власний капітал акціонерного товариства 

     1. Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить 1250 мінімальних заробітних 

плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного то-

вариства. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси 

його кредиторів.  

     2. Власний капітал (вартість  чистих  активів)  товариства  

 - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.  

      { Частину  третю  статті  14  виключено  на  підставі Закону N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011} 

 

     Стаття 18. Консолідація та дроблення акцій  

     1. Акціонерне  товариство  має  право  здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві 

або більше  акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.  

     Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової 

номінальної вартості для кожного з акціонерів. 

      2. Акціонерне товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна 

акція конвертується  у дві або більше акцій того самого типу і класу.  

     3. Консолідація  та  дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу акціонерного 

товариства.  

     4. У  разі консолідації або дроблення акцій до статуту акціонерного товариства вносяться відповідні зміни в 

частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.  

     5. Порядок  здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється  Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку.  

 

     Стаття 19. Резервний капітал  

     1. Резервний капітал формується  у  розмірі не  менше  ніж15 відсотків статутного капіталу товариства шляхом 

щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства  або  за   рахунок нерозподіленого  прибутку. До досяг-

нення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим 

ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік. 
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      2. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для виплати дивідендів за приві-

лейованими акціями. Законами можуть бути додатково  передбачені  також  інші напрями використання резерв-

ного капіталу.  

     3. Акціонерне товариство, яке здійснює розміщення тільки простих акцій, має право формувати резервний 

капітал  у  порядку, передбаченому частиною першою цієї статті.  

     4. Акціонерне товариство, яке здійснює розміщення простих та привілейованих акцій, зобов'язане формувати 

резервний капітал у порядку, передбаченому частиною першою цієї статті. 

{Стаття 19  в  редакції  Закону  N  2994-VI ( 2994-17 )  від 03.02.2011 }  

 

Розділ IV  

ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

 

     Стаття 20. Акції товариства  

     1. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства. 

     2. Усі  акції товариства є іменними. Акції товариств існують виключно в бездокументарній формі. 

{Друге  речення  частини другої статті 20 набирає чинності через тридцять  місяців  з  дня  опублікування  цього  

Закону - див. п.1 розділу XVII цього Закону } 

      3. Акціонерне товариство може здійснювати розміщення  акцій двох типів - простих та привілейованих. Ста-

тутом товариства може передбачатися розміщення одного чи кількох  класів  привілейованих акцій, що надають 

їх власникам різні права. 

      Товариство не може  встановлювати  обмеження щодо кількості акцій або кількості  голосів за акціями, що 

належать  одному акціонеру. 

      4. Прості акції товариства не підлягають  конвертації  у привілейовані акції або інші цінні папери акціонер-

ного товариства. 

      5. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу акціонерного товариства не може перевищу-

вати 25 відсотків. 

 

     Стаття 21. Емісія цінних паперів  

     1. Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.  

     Товариство може здійснювати розміщення інших цінних  паперів, крім акцій,  за рішенням наглядової ради, 

якщо інше не передбачено його статутом. Рішення про розміщення цінних паперів на суму,  що перевищує 25 

відсотків вартості активів товариства, приймається загальними зборами акціонерів. 

     2. Акціонерним  товариствам  дозволяється  емісія акцій  та облігацій  для переведення зобов'язань товариства 

у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 

      3.  Акціонерне товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються. 

{Статтю 21  доповнено  частиною  третьою  згідно  із  Законом N 289-VIII ( 289-19 ) від 07.04.2015 }  

 

     Стаття 22. Ціна акцій  

     1. Акціонерне товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не ни-

жчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків: 

      розміщення акцій під час заснування товариства; 

     розміщення акцій під час злиття,  приєднання,  поділу, виділу товариства. 

     2. Акціонерне товариство не має права  розміщувати  акції  за ціною, нижчою за їх номінальну вартість. 

{Стаття 22 в редакції  Закону  N 2994-VI  (2994-17 ) від 03.02.2011 }  

 

     Стаття 23. Оплата цінних паперів 

      Статутом акціонерного товариства можуть встановлюватися й інші обмеження щодо форм оплати цінних па-

перів. Товариство не може встановлювати  обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими кош-

тами. 

     2. До  моменту  затвердження  результатів розміщення акцій органом емітента,  уповноваженим приймати таке 

рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.  

     Грошова оцінка вимог до товариства, які виникли до розміщення цінних  паперів  і якими  оплачуються  цінні  

папери  товариства, проводиться  у порядку,  встановленому абзацом першим цієї частини для оцінки майна. 

      4. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що  

встановлені законодавством про депозитарну систему України. 

 

     Стаття 24. Особливості обігу цінних паперів акціонерних товариств 

     1. Акції публічного акціонерного товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.  
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     Публічне акціонерне товариство зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та за-

лишатися у ньому хоча б на  одній  фондовій біржі в Україні.{Абзац другий частини першої статті 24 в редакції 

Закону N 289-VIII( 289-19 )від 07.04.2015 }  

     Акції публічного акціонерного товариства не можуть входити до біржового списку більше ніж однієї фондової 

біржі в Україні.  

{Абзац  частини  першої  статті  24 в редакції Закону N 289-VIII ( 289-19 ) від 07.04.2015 } 

{Частина перша статті 24 в редакції Закону N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011 } 

      2. Акції приватного акціонерного товариства не  можуть купуватися  та/або  продаватися  на  фондовій  біржі,  

за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону. 
 

Розділ VII  

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
 

          Стаття 39. Представництво акціонерів 

     1. Представником  акціонера  на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або упо-

вноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 

      Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи  не можуть бути представниками інших акціонерів 

товариства на загальних зборах.  

     Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може 

бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера-держави чи те-

риторіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.  

     2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у 

будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий  орган акціонерного товариства. 

      3.  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується 

нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депози-

тарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Дові-

реність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або 

іншою особою, уповноваженою  на  це її установчими документами. {Абзац перший частини третьої статті 39 в 

редакції Закону N 289-VIII ( 289-19 )від 07.04.2015}  

     Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити за-

вдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 

(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен 

голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 

голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

      Акціонер має право видати  довіреність на право  участі  та голосування на загальних зборах декільком своїм 

представникам. {Абзац третій частини  третьої статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI( 2994-

17 )від 03.02.2011} 

     Акціонер має  право  у  будь-який  час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціо-

нерного товариства.  

     Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 

загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 
 

Розділ IX  

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
 

     Стаття 60. Одноосібний виконавчий орган  

     1. Порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, встано-

влюється статутом акціонерного товариства. 

{Частина перша статті 60 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011 } 

      2. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, вправі без довіреності діяти від  імені 

акціонерного товариства, в тому числі представляти його  інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, ви-

давати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.  

     3. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу,  

своїх  повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою,  якщо інше не передбачено стату-

том або положенням про виконавчий орган. 

Розділ XI  

ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО  

               ПАКЕТА АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
 

     Стаття 64. Придбання значного пакета акцій товариства 
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     1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням  кількості акцій, які нале-

жать 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  відповід-

ного  пакета  акцій  подати товариству письмове повідомлення про свій  намір та оприлюднити його. Оприлюд-

нення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового  ри-

нку, кожній  біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та  опублікування  в офіційному друкованому 

органі. {Абзац перший частини першої статті 64 в редакції Закону N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011}  

     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 ураху-

ванням кількості акцій, що належать  їм та їх афілійованим особам. {Частину першу статті 64  доповнено  абзацом   

третім  згідно із Законом  N  2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011 }  

     2. Товариство, значний пакет акцій якого придбавається, не має права вживати заходів з метою перешко-

джання такому придбанню. 

  

     Стаття 65. Придбання акцій товариства за наслідками придбання 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 (прямо або опосередковано), стала власником контрольного пакета 

акцій товариства,  протягом  20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них 

прості акції  товариства. {Абзац перший частини першої статті 65 із  змінами, внесеними згідно із Законом N 289-

VIII( 289-19 ) від 07.04.2015}  

     Зазначена особа   (особи, що діють спільно) надсилає до товариства публічну  безвідкличну  пропозицію  (офе-

рту)  для  всіх акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання акцій на адресу місцезнаходження 

товариства  на  ім'я  наглядової ради  або  виконавчого  органу  (якщо утворення наглядової ради не передбачено 

статутом товариства) та повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожну 

фондову біржу (біржі), на якій товариство пройшло процедуру лістингу. Наглядова рада (або виконавчий орган 

товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) зобов'язана надіслати зазна-

чену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів товариства  протягом 10 днів з 

моменту отримання відповідних документів  від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет 

акцій товариства. 

      Обов’язок особи, яка набула  контрольний  пакет  акцій товариства,  запропонувати  всім акціонерам придбати 

у них прості акції  товариства  не поширюється на випадки набуття контрольного пакета в порядку спадкування 

або правонаступництва.{Частину першу статті 65 доповнено абзацом третім  згідно  із  Законом N 289-VIII ( 289-

19 ) від 07.04.2015 } 

{Частина перша статті 65 в редакції Закону N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011 } 

      2. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій  має містити дані про:  

     1) особу (кожну з осіб,  що діють спільно),  яка придбала контрольний пакет акцій товариства, та її афілійова-

них осіб - прізвище (найменування), місце проживання  (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій то-

вариства, належних кожній  із зазначених осіб;  

     2) запропоновану ціну придбання акцій та порядок  її визначення;  

     3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття  пропозиції щодо придбання акцій від-

повідно до частини третьої цієї статті; 

{Пункт 3 частини другої статті 65 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI( 2994-17) від 03.02.2011}  

     4) порядок оплати акцій, що придбаваються.  

     Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій також може  містити всі інші умови, предметом  

яких  є  пропозиція. 

 { Частину  другу статті  65 доповнено  абзацом шостим згідно із Законом N 289-VIII ( 289-19) від 07.04.2015} 

      3.  Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала конт-

рольний пакет  акцій, щодо  прийняття пропозиції про придбання акцій,  має становити від 30 до 120 днів з дати 

надходження пропозиції. 

{Частина третя статті 65 в редакції Закону N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011 }  

     4. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову  ціну, визначену відповідно до статті 8 цього Закону. 

     Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню, коли особа (особи, які діють спільно) 

стала (прямо або опосередковано) власником (власниками) контрольного пакета акцій  товариства. {Частину че-

тверту статті 65 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 289-VIII ( 289-19 ) від 07.04.2015 } 

{Частина  четверта  статті  65  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011 } 

      5. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка 

придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість  їхніх  акцій  
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виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі 

дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний  пакет  акцій,  права 

власності на його акції. 

{Частина п'ята статті 65 в редакції Закону N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011 }  

     6.  Положення  цієї  статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно),  яка вже є власником контроль-

ного пакета акцій, з урахуванням кількості  акцій, що належать їй та її афілійованим особам. 

{Статтю 65 доповнено частиною шостою згідно із Законом N2994-VI 2994-17)від 03.02.2011} 
 

Розділ XIII  

ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ,  

              ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ  
 

     Стаття 70. Значний правочин  

     1.  Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг,  що 

є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості  активів за даними останньої річної фінансової  звіт-

ності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. 

      Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до 

значного правочину.{Абзац другий частини першої статті 70 в редакції Закону N2994-VI(2994-17)від 03.02.2011  

      У разі неприйняття наглядовою радою рішення про надання згоди на   вчинення  значного  правочину  питання  

про  вчинення  такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів. 

{  Частина перша статті 70 із змінами, внесеними згідно із Законом N 289-VIII ( 289-19 ) від 07.04.2015} 

      2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків  

вартості активів за даними  останньої  річної фінансової  звітності  акціонерного товариства, рішення про надання 

згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради. 

      Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є 

предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними 

останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається  простою  більшістю голосів акціо-

нерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 

      Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість  майна,  робіт  або послуг, 

що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за  даними  останньої  річної  

фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх за-

гальної кількості. {Абзац третій частини другої статті 70 в редакції Закону N 2994-VI (2994-17 ) від 03.02.2011} 

{Частина друга статті 70 із змінами, внесеними згідно із Законом N 289-VIII ( 289-19 ) від 07.04.2015 }  

     3. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться  ак-

ціонерним товариством  у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти  рішення  про  

попереднє надання згоди на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом  не більш 

як одного року з дати прийняття такого рішення, із  зазначенням характеру правочинів та  їх граничної сукупної 

вартості.  При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні  застосовуватися  відпо-

відні положення частини другої цієї статті. 

{ Частина третя статті 70 в редакції Закону N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011; із змінами, внесеними згідно 

із Законом N 289-VIII ( 289-19 ) від 07.04.2015 } 

      4. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені цією статтею,  застосовуються  як  додаткові  

до інших вимог щодо порядку  вчинення певних правочинів, передбачених законом або статутом акціонерного 

товариства. 

{Частина  четверта  статті  70  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011 } 

      5. Забороняється ділити  предмет  правочину з метою ухилення від передбаченого цим Законом порядку прий-

няття  рішень про вчинення значного правочину. 

  

     Стаття 71. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість  

     1.  Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі  - пра-

вочин  із заінтересованістю),  приймається  відповідним органом акціонерного товариства згідно із цією статтею, 

якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, пере-

вищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня пото-

чного року. Статутом акціонерного товариства може бути встановлене нижче граничне значення, а також  можуть 

встановлюватися додаткові випадки віднесення правочину до правочину із заінтересованістю. Таке рішення 

може містити перелік умов проекту правочину, які  можуть  змінюватися  за  рішенням виконавчого органу  ак-

ціонерного товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови  

правочину не можуть відрізнятися від умов проекту, наданого відповідно до частини четвертої цієї статті. 

      2. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2994-17
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     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  від-

сотками акцій такого акціонерного товариства); 

      3)  юридична  особа, в  якій  будь-яка  з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини, є посадовою особою;  

     4) інші особи, визначені статутом акціонерного товариства. 

     3.  Особа, визначена у частині другій цієї статті, вважається заінтересованою у вчиненні акціонерним товари-

ством правочину, якщо вона:  

     1)  є  стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною право-

чину; 

      2)  отримує винагороду за вчинення такого правочину  від акціонерного  товариства  (посадових осіб акціо-

нерного товариства) або від особи, яка є стороною правочину;  

     3) внаслідок такого правочину набуває майно; 

     4)  бере  участь  у  правочині  як представник або посередник (крім представництва акціонерного товариства 

посадовими особами). 

      4.  Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов’язана заздалегідь поінформувати  товариство  про  на-

явність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію: 

      1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;  

      2) проект правочину. 

      Виконавчий орган  акціонерного товариства протягом п’яти робочих днів з дня отримання такої інформації 

зобов’язаний надати проект правочину і пояснення щодо  ознаки  заінтересованості наглядовій раді  акціонерного  

товариства  (у  разі  відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально).  

     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 застосо-

вуються 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 чле-

нів наглядової ради,  які  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  та-

ким членом одноосібно. 

      Статутом акціонерного товариства може встановлюватися вимога про присутність  усіх  або більшості  неза-

інтересованих членів наглядової ради на засіданні наглядової ради,  на  якому розглядається  питання  про на-

дання 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 жо-

дного 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 приват-

ного  акціонерного  товариства  може бути передбачено менший строк  у  зв’язку  з  не застосовуванням  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  незаін-

тересованих акціонерів, які зареєструвалися  для  участі  в  загальних зборах 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, ак-

ціонерне товариство зобов’язане оприлюднити його істотні умови в передбаченому законом порядку. 

      Вимоги цієї   частини  не  застосовуються  до  приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено 

його статутом.  

     Положення цієї статті не застосовуються у разі:  
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     1)  реалізації  акціонерами  переважного  права відповідно до статті 27 цього Закону;  

     2)  викупу  товариством  в  акціонерів  розміщених  ним акцій відповідно до статті 66 цього Закону;  

     3) виділу та припинення акціонерного товариства; 

     4) надання посадовою особою органів товариства  або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійова-

ними особами володіє 25 і більше відсотками  простих  акцій  товариства, на безоплатній  основі  гарантії,  поруки  

(у  тому  числі  майнової поруки),  застави  або  іпотеки особам,  які надають товариству позику. 

      11.  Відповідальність за шкоду, заподіяну акціонерному товариству правочином, вчиненим з порушенням ви-

мог цієї статті, несе  особа,  заінтересована  у  вчиненні  акціонерним товариством такого правочину. 

{Стаття  71  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 2994-VI (2994-17)  від 03.02.2011;  в  редакції  Закону  N  

289-VIII ( 289-19 ) від 07.04.2015} 

  

     Стаття 72. Вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, з порушенням по-

рядку прийняття рішення про його вчинення  

     1.  Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття 

рішення про надання  згоди  на  його  вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки акціоне-

рного товариства лише у разі подальшого схвалення правочину  товариством у порядку, встановленому для прий-

няття  рішення про надання згоди на його вчинення. 

      2. Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання 

згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки акціонерного товариства з моме-

нту вчинення цього правочину. 

{Текст  статті  72  в  редакції Закону N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011;стаття 72 в редакції Закону N 289-

VIII ( 289-19 ) від 07.04.2015}  

Розділ XVII  

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ  
 

     у частині п'ятій слова "проводить відкриту підписку на акції" замінити словами "здійснює публічне розмі-

щення акцій"; 

     частину першу  статті 153 доповнити словами "а також державою в особі уповноваженого органу,  територіа-

льною  громадою  в  особі уповноваженого органу";  

    "2. У процесі створення  акціонерного  товариства  його  акції підлягають розміщенню виключно серед засно-

вників шляхом приватного розміщення. Публічне розміщення акцій здійснюється після отримання свідоцтва про 

реєстрацію першого випуску акцій";  

     3) пункт 23 частини другої статті 7 Закону України  "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Ук-

раїні"( 448/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996  р.,  N 51,  ст.  292) доповнити словами "та акціонерні 

товариства"; 

      абзац перший частини шостої статті 40 доповнити  реченням такого   змісту:  "Публічні  акціонерні  товариства 

додатково розкривають інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів  бухгалтерського   об-

ліку   в  порядку,  встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку";  

     5) депонування глобального сертифіката в обраному депозитарії та надання йому необхідних  розпоряджень  

та інших документів відповідно до вимог Державної комісії  з  цінних  паперів  та фондового ринку.  Депонування 

депозитарієм глобального сертифіката здійснюється протягом 10 робочих днів з дати публікації  рішення Держа-

вної  комісії  з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 

у бездокументарній формі існування;  

 

Шановний пане Геннадій, Голова Органу Місцевого Самоврядування міста Турки, наданий Вам 

даний документ, це ІНФОРМАЦІЯ стосовно нормативно правової бази, на основі якої як була підготовлена, 

так і буде реалізована надана Вам ПРОГРАМА, як: 

  - спільний Органу Місцевого Самоврядування міста Турка та Приватного Підприємства Інноваційно-Те-

хнологічно-Дилерську-Інвестиційна Компанія Кіперман і Партнери Бізнес-Проект-КАРПАТИ, інтелек-

туальний програмний продукт, відповідно нанаданий Вам даний документ, ЦЕ: 

 документ, в якому викладена ІНФОРМАЦІЯ, яка показує на підставі якого чинного Законодавства Укра-

їни, як БАЗОВОГО законодавства, була підготовлена ПРОГРАМА Бізнес-Проект-КАРПАТИ, інтеле-

ктуальний програмний продукт, відповідне: 

 НОУ-ХАУ, тому ВИ, Шановний пане Геннадій, маєте право на свій власний розсуд, як Вам ВИГІ-

ДНО використовувати як в цілому даний докумен, так і ІНФОРМАЦІЮ викладену в даному доку-

менті в будь якій ВАШІЙ діяльності, стосовно як самої ПРОГРАМИ Бізнес-Проект-КАРПАТИ, пе-

вного виду НОУ-ХАУ головна ціль якого, це: 
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Інноваційно-Технологічно-Дилерську-Інвестиційна Компанія Кіперман і Партнери і 

 Органом Місцевого Самоуправління  Міста Турка 
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 ЗАПУСК і РЕАЛІЗАЦІЯ механізму створення на тереторії Карпат нових робочих місць, ВИКОРИСТО-

ВУВАТИ спочатку в процесі обговорення Бізнес-Проекту-КАРПАТИ, а потім і в процесі реалізації Бізнес-

Проекту-КАРПАТИ, як: 

 спільного Технологічного Проекту Органу Місцевого Самоврядування міста Турка та Приватного 

Підприємства Інноваційно-Технологічно-Дилерську-Інвестиційна Компанія Кіперман і Партнери. 

 

Шановний пане Геннадій, Голова Органу Місцевого Самоврядування міста Турки, Підприємство го-

тове в будь  який час, на Ваш ЗАПИТ надати Вам в: 

   - письмовій формі будь яку НЕОБХІДНУ Вам ІНФОРМАЦІЮ, аналітичний висновок, стосовно Бізнес-

Проекту-КАРПАТИ, яку Підприємство підготує на основі викладеного в даного документу. 

 

 

27.02.017 

Директор ПП-ІТІ-КіП 

Авраменко Сергій 

 

 

 

 


