
Інформація щодо вимог законодавства щодо переважного права акціонерів приватного 

акціонерного товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про акціонерні товариства»  від 17.09.2008 року № 514-VI 

статутом приватного акціонерного товариства (далі – ПрАТ) може бути передбачено переважне 

право його акціонерів на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до 

відчуження третій особі. 

У разі якщо статутом ПрАТ передбачено переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що 

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

відповідно до частин 3 — 6 цієї статті у порядку, встановленому статутом товариства.  

Ціна та умови 

(частина 3 статті 7 Закону України «Про акціонерні товариства») 

Акціонери ПрАТ мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами 

цього товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно 

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

продаються іншими акціонерами цього товариства,  діє протягом двох місяців з дня отримання 

товариством повідомлення акціонера про намір продати акції, якщо коротший строк не 

передбачено статутом товариства. 

Строк переважного права, передбачений статутом товариства, не може бути меншим ніж 20 днів з 

дня отримання товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у 

разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів товариства отримані письмові заяви про використання 

або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.  

Механізм реалізації переважного права 

(частина 4 статті 7 Закону України «Про акціонерні товариства») 

Акціонер ПрАТ, який має намір продати свої акції третій особі, зобов’язаний письмово 

повідомити про це решту акціонерів товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу 

акцій. Повідомлення акціонерів товариства здійснюється через товариство. Після отримання 

письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, товариство 

зобов’язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам 

товариства. Якщо інше не передбачено статутом товариства, повідомлення акціонерів товариства 

здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.  

Якщо акціонери приватного акціонерного товариства не скористаються переважним правом на 

придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого цим Законом  

або статутом акціонерного товариства, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на 

умовах, що повідомлені акціонерам товариства. 

Особливості 

(частини 6, 8, 9 статті 7 Закону України «Про акціонерні товариства») 

Законом не допускається: 

—   уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається;  

—   переважне право акціонерного товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються 

їх власником до відчуження третім особам.  

У разі виникнення права звернення стягнення на акції приватного акціонерного товариства у 

зв’язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права 

акціонерів на придбання цих акцій. 

Наслідки недотримання вимог 

(частина 5 статті 7 Закону України «Про акціонерні товариства») 



У разі порушення зазначеного у цій статті переважного права на придбання акцій будь -який 

акціонер товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був 

дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення  на нього прав та 

обов’язків покупця акцій. 

Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій 

(стаття 27 Закону України «Про акціонерні товариства») 

Переважним правом акціонерів визнається:  

право акціонера — власника простих акцій придбавати розміщувані товариством прості акції 

пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;  

право акціонера — власника привілейованих акцій придбавати розміщувані товариством 

привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу 

щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, пропорційно частці 

належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій 

цього класу. 

Переважне право надається акціонеру — власнику простих акцій у процесі приватного 

розміщення обов’язково, в порядку, встановленому законодавством.  

Переважне право надається акціонеру — власнику привілейованих акцій у процесі приватного 

розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного 

товариства. 

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права 

товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його 

реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.  

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних товариством акцій, 

ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер 

має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі розміщення 

привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію  про права, які надаються 

власникам зазначених цінних паперів. 

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає акціонерному товариству в 

установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний 

рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві 

акціонера повинно бути зазначено його ім’я (найменування), місце проживання 

(місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти 

приймаються товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. 

Товариство видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості цінних 

паперів. 

У разі порушення акціонерним товариством порядку реалізації акціонерами переважного права 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання 

емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.  


