
Інформація про вимоги законодавства України про інститути спільного інвестування в частині обмежень обсягів 

участі фізичних осіб у венчурних/кваліфікаційних інститутах спільного інвестування  

Відповідно до статті 4 Закону України «Про інститути спільного інвестування»: 

• Фізична особа може бути учасником венчурного фонду за умови придбання цінних паперів такого фонду в 

кількості, яка за номінальною вартістю цих цінних паперів складає суму не менше ніж 1500 мінімальних 

заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня 2014 року. 

• Фізична особа може бути учасником кваліфікаційного інституту спільного інвестування за умови придбання 

цінних паперів такого інституту в кількості, яка за номінальною вартістю цих цінних паперів складає суму не 

менше ніж 100 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня 2014 року. 

 

 

Вимоги законодавства України щодо переважного права акціонерів приватного акціонерного товариства на 

придбання акцій, що продаються іншими акціонерами.  

Відповідно до статті 7 Закону України «Про акціонерні товариства»: 

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

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

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 

наступних положень: 

o 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, 

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. 

o 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. 

o Акціонер приватного акціонерного товариства, 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. 

o 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. 

o У разі порушення зазначеного 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. 

o Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається. 

• Порядок реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій приватного акціонерного товариства, що 

пропонуються їх власником до відчуження (крім продажу) третій особі, встановлюється статутом такого 

товариства. 

• Зазначене переважне право акціонерів приватного товариства не поширюється на випадки переходу права 

власності на цінні папери цього товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва. 

• 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. 

• Переважне право акціонерного товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до 

відчуження третім особам, не допускається. 

 


