
  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ  

Р І Ш Е Н Н Я  

27.04.2022  м. Київ № 319             

 

Щодо перебігу визначених  
законодавством строків відповідно  
до вимог статей 64-652 Закону України  
«Про акціонерні товариства»  
в період воєнного стану 

 

 
Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання 

ринків капіталу та організованих товарних ринків», у зв’язку з введенням воєнного 

стану відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р., з 

урахуванням рішення Комісії №144 від 08.03.2022 р. «Про упорядкування 

проведення операцій на ринках капіталу на період дії воєнного стану» (зі змінами), 

прийнятого в період дії воєнного стану, з метою мінімізації негативного впливу 

наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння 

стабільності ринків капіталу,  

 

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  

 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Встановити, що з дати введення воєнного стану, перебіг строку, встановленого 

статтею 64 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо подання особою 

(особами, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням 

кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого 

придбання становитимуть 5 і більше відсотків простих акцій, не пізніше ніж за 30 

днів до дати придбання відповідного пакета акцій товариству письмового 

повідомлення про свій намір та оприлюднення його шляхом надання його 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожному оператору 



організованого ринку, який здійснює управління організованим ринком, на якому 

цінні папери допущені до торгів, та розміщення повідомлення у базі даних особи, 

яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків 

зупиняється і поновлюється з дня наступного за днем припинення чи скасування 

воєнного стану на території України. 

2. Встановити, що з дати введення воєнного стану, перебіг строку, 

встановленого статтею 641 Закону України «Про акціонерні товариства» зупиняється 

щодо: 

- повідомлення особою (особами, що діють спільно), яка прямо або 

опосередковано набуває або відчужує голосуючі акції публічного акціонерного 

товариства, товариства та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

офіційним каналом зв’язку про пакет акцій, власником якого стане така особа 

(підсумковий пакет акцій), у разі якщо в результаті такого набуття або відчуження 

пакет акцій стане більшим, меншим або дорівнюватиме пороговому значенню у 5, 

10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95 відсотків голосуючих акцій; 

- повідомлення фізичною або юридичною особою, яка набуває або відчужує 

право голосу за акціями товариства, якщо в результаті такого набуття або 

відчуження сумарна кількість голосів за акціями такої особи стане більшою, 

меншою або дорівнюватиме пороговому значенню пакета акцій; 

- фізичною або юридичною особою, яка прямо або опосередковано є власником 

фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право 

набути голосуючі акції публічного акціонерного товариства шляхом їх поставки та 

фінансових інструментів, які мають подібну економічну природу з ними, але не 

передбачають поставки акцій публічного акціонерного товариства не пізніше ніж 

протягом трьох робочих днів з дати, в яку акціонер або особа, яка має право 

користуватися голосуючими акціями, дізналася або мала дізнатися про набуття або 

відчуження чи можливість використання голосуючих акцій понад порогові 

значення. 

Зазначені строки поновлюються з дня наступного за днем припинення чи 

скасування воєнного стану на території України. 

3. Встановити, що з дати введення воєнного стану, перебіг строку, 

встановленого статтею 65 Закону України «Про акціонерні товариства» зупиняється 

щодо: 

- подання особою (особами, що діють спільно) протягом одного робочого дня з 

дати укладення нею договору, за наслідками виконання якого вона з урахуванням 

кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або 

опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного 

товариства до товариства та Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку офіційним каналом зв’язку повідомлення про укладення такого договору; 



- розміщення товариством не пізніше 24 години наступного робочого дня в 

одноденний строк такого повідомлення на веб-сайті товариства та у базі даних 

особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків; 

- подання особою (особами, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій 

приватного акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй 

та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником 

контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства, в одноденний строк 

з дня набуття нею права власності на такий пакет акцій до Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку та товариства інформації про набуття нею такого 

пакета із зазначенням інформації про найвищу ціну, за якою вона придбавала акції 

цього товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета 

акцій включно з днем набуття, та дати набуття такого пакета; 

- розміщення товариством в одноденний строк інформації про набуття 

контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства на веб-сайті 

товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення 

регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних 

учасників організованих товарних ринків; 

- затвердження наглядовою радою (або виконавчим органом товариства, якщо 

утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) не пізніш як за 25 

робочих днів з дня отримання інформації про набуття контрольного пакета акцій 

приватного акціонерного товариства ринкової вартості акцій та повідомлення її 

особі (особам, що діють спільно); 

- надсилання особою (особами, що діють спільно), яка внаслідок придбання 

акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим 

особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій 

приватного акціонерного товариства або будь-яка її афілійована особа, протягом 

двох робочих днів з дати отримання інформації про ціну придбання акцій публічної 

безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій товариства про 

придбання належних їм акцій (оферти) за адресою місцезнаходження товариства на 

ім’я наглядової ради або виконавчого органу (якщо утворення наглядової ради не 

передбачено статутом товариства) та до Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку офіційним каналом зв’язку і кожному оператору організованого 

ринку, який здійснює управління організованим ринком, на якому цінні папери 

(акції) товариства допущені до торгів; 

- розміщення наглядовою радою (або виконавчим органом товариства, якщо 

утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) оферти на веб-сайті 

товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення 

регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних 

учасників організованих товарних ринків, а також надіслання її кожному власнику 



простих акцій товариства відповідно до переліку акціонерів товариства протягом 

семи робочих днів з дня надходження оферти; 

- строку, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття 

пропозиції про придбання акцій, зазначеного в оферті; 

- сплати акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість 

їхніх акцій виходячи із зазначеної в оферті ціни придбання особою, яка придбала 

контрольний пакет акцій, або відповідальною особою протягом 30 днів з дня 

закінчення зазначеного в оферті строку. 

Зазначені строки поновлюються з дня наступного за днем припинення чи 

скасування воєнного стану на території України. 

4. Встановити, що з дати введення воєнного стану, перебіг строку, 

встановленого статтею 651 Закону України «Про акціонерні товариства» зупиняється 

щодо: 

- подання особою (особами, що діють спільно) протягом одного робочого дня з 

дати укладення нею договору, за наслідками виконання якого вона з урахуванням 

кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або 

опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного 

пакета акцій публічного акціонерного товариства до товариства та Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку офіційним каналом зв’язку 

повідомлення про укладення такого договору; 

- розміщення товариством не пізніше 24 години наступного робочого дня такого 

повідомлення на веб-сайті товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність 

із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та 

професійних учасників організованих товарних ринків; 

- подання особою (особами, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій 

товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, 

стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або 

значного контрольного пакета акцій публічного акціонерного товариства, в 

одноденний строк з дня набуття нею права власності на такий пакет акцій до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та товариства інформації 

про набуття нею такого пакета із зазначенням інформації про найвищу ціну, за якою 

вона придбавала акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують дню 

набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та дати набуття такого пакета; 

- розміщення товариством в одноденний строк зазначеної інформацію на веб-

сайті товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення 

регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних 

учасників організованих товарних ринків; 

- затвердження наглядовою радою (або виконавчим органом товариства, якщо 

утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) не пізніш як за 5 



робочих днів з дня отримання такої інформації ринкової вартості акцій та 

повідомлення її особі (особам, що діють спільно); 

- надсилання особою (особами, що діють спільно), яка внаслідок придбання 

акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим 

особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або 

значного контрольного пакета акцій товариства або будь-яка її афілійована особа, 

протягом двох робочих днів з дати отримання інформації про ціну придбання акцій 

оферти за адресою місцезнаходження товариства на ім’я наглядової ради або 

виконавчого органу (якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом 

товариства) та до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

офіційним каналом зв’язку і кожному оператору організованого ринку, який 

здійснює управління організованим ринком, на якому цінні папери (акції) 

товариства допущені до торгів; 

- розміщення наглядовою радою (або виконавчим органом товариства, якщо 

утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) оферти на веб-сайті 

товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення 

регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних 

учасників організованих товарних ринків, а також надіслання її кожному власнику 

простих акцій товариства відповідно до переліку акціонерів товариства та 

поінформування про оферту представників працівників або, якщо таких 

представників немає, самих працівників товариства у спосіб, визначений 

внутрішніми документами товариства протягом семи робочих днів з дня 

надходження оферти; 

- строку, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття 

пропозиції про придбання акцій, зазначеного в оферті; 

- сплати акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість 

їхніх акцій виходячи із зазначеної в оферті ціни придбання особою, яка придбала 

контрольний пакет акцій, або відповідальною особою протягом 30 днів з дня 

закінчення зазначеного в оферті строку. 

Зазначені строки поновлюються з дня наступного за днем припинення чи 

скасування воєнного стану на території України. 

5. Встановити, що з дати введення воєнного стану, перебіг строку, 

встановленого статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства», 

зупиняється щодо: 

- подання особою (особами, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій 

товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, 

стала (прямо або опосередковано) власником домінуючого контрольного пакета 

акцій, протягом наступного робочого дня з дня набуття нею права власності на такий 

пакет акцій офіційним каналом зв’язку до Національної комісії з цінних паперів та 



фондового ринку і до товариства повідомлення про набуття права власності на 

домінуючий контрольний пакет акцій; 

- розміщення товариством не пізніше наступного робочого дня з дати 

отримання повідомлення на веб-сайті товариства та у базі даних особи, яка 

провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 

ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків; 

- затвердження товариством не пізніш як за 25 робочих днів з дня отримання 

повідомлення ринкової вартості акцій товариства, визначеної суб’єктом оціночної 

діяльності; 

- надсилання особою, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, 

або будь-якою її афілійованою особою, або уповноваженою особою (далі - заявник 

вимоги) протягом 90 днів з дня подання повідомлення до товариства публічної 

безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій товариства (далі - 

публічна безвідклична вимога); 

- розміщення публічної безвідкличної вимоги товариством на своєму веб-сайті 

та у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників 

організованих товарних ринків, протягом наступного робочого дня з дня її 

отримання товариством; 

- надсилання публічної безвідкличної вимоги товариством протягом наступного 

робочого дня разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником 

вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання 

(ескроу), надсилається товариством до Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів; 

- надсилання товариством кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії 

публічної безвідкличної вимоги та складення списку осіб, у яких придбаваються 

акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті заявником вимоги на 

користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надання такого 

списку банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) 

протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних 

паперів переліку акціонерів; 

- повідомлення товариством протягом двох робочих днів з дня надсилання 

кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії публічної безвідкличної 

вимоги про це заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать 

акціонерам і придбаватимуться; 

- передання товариством заявнику вимоги протягом двох робочих копій 

документів, отриманих від депозитарної установи (депозитарних установ, 

Центрального депозитарію цінних паперів, якщо акції, що придбаваються, 

зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів як уповноваженим на 

зберігання) інформації щодо накладених обмежень (обтяжень) на акції товариства, 



що придбаваються та завірених нею копій документів, на підставі яких встановлено 

обмеження (обтяження), яке накладено на акції, що придбаваються; 

- надсилання заявником вимоги копії публічної безвідкличної вимоги особі, в 

інтересах якої встановлено обмеження (обтяження), та/або особам, якими 

встановлено обмеження (обтяження), не пізніше дати встановлення нотаріусом 

обтяження (обмеження); 

- повідомлення товариством Центрального депозитарію цінних паперів про 

перерахування грошових сум за акції, що придбаваються протягом наступного 

робочого дня з дати отримання такої інформації. 

Зазначені строки поновлюються з дня наступного за днем припинення чи 

скасування воєнного стану на території України. 

6. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.  

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку М.Лібанова.  
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