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РОЗ’ЯСНЕННЯ 
 
«Щодо вчинення після 01.05.2016 значних 
правочинів, які були попередньо схвалені 
загальними зборами акціонерів до 
01.05.2016». 
 
З 01.05.2016 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 №289-VIII. Цим законом, зокрема, 
змінено ст. 70 та ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), щодо 
порядку прийняття органами управління акціонерних товариств рішень про вчинення значних 
правочинів. 

Враховуючи численні звернення щодо порядку застосування норм Закону до значних 
правочинів, які були попередньо схвалені загальними зборами акціонерів до 01.05.2016, але 
вчиняються після цієї дати, ПАКУ роз’яснює порядок застосування норм Закону щодо 
вчинення таких правочинів: 

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав 
інвесторів» від 07.04.2015 №289-VIII в частині, що змінює ст. 70 та ст. 72 Закону, набув 
чинності з 01.05.2016. Цей закон діє в часі відповідно до норм ст. 5 Цивільного кодексу 
України: «Якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного 
законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується 
до прав та обов’язків, що виникли з моменту набрання ним чинності». 

2. Норми Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
захисту прав інвесторів», зокрема його перехідні положення, не передбачають його 
застосування до рішень органів управління акціонерних товариств, які були прийняті до 
01.05.2016. Норми зазначеного Закону також не передбачають необхідності отримувати 
повторно будь-яке погодження, згоду чи схвалення, в установленому ним порядку у разі, 
якщо рішення про вчинення щодо таких правочинів були прийняті до набуття ним чинності. 

3. Як випливає з п. 10, п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду України № 13 від 24.10.2008 
«Про практику розгляду судами корпоративних спорів» та п. 2.11, п. 2.12 постанови Пленуму 
Вищого Господарського суду України № 4 від 25.02.2016 «Про деякі питання практики 
вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин», рішення загальних 
зборів акціонерів та інших органів управління акціонерного товариства є актами 
ненормативного характеру, оскільки ці рішення зумовлюють виникнення правових 
наслідків, спрямованих на регулювання господарських відносин, і мають обов'язковий 
характер для суб'єктів цих відносин. При цьому рішення є дійсними доти, доки в судовому 
порядку не буде встановлено інше. 

Отже, рішення загальних зборів акціонерів про попереднє схвалення значних 
правочинів, які були прийняті до 01.05.2016, є дійсними та обов’язковими для виконання 



всіма органами товариства протягом строку їх дії, але не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення. Протягом цього строку виконавчий орган товариства має 
повноваження вчиняти відповідні значні правочини після 01.05.2016 без необхідності 
отримувати повторно будь-яке погодження, згоду чи схвалення. 

У випадку внесення до значного правочину, рішення про вчинення (попереднє схвалення) 
якого було прийняте до 01.05.2016, змін та доповнень, які змінюють його істотні умови, 
правочин щодо внесення змін має бути вчинений з дотриманням вимог Закону у редакції, 
що діє на момент прийняття рішення про внесення відповідних змін. 

4. Звертаємо увагу, що вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені ст. 70 
Закону, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних 
правочинів, передбачених Законом або статутом акціонерного товариства. Окрім того, 
загальні збори публічного акціонерного товариства не можуть приймати рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість. 
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