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Перелік змін 

Версія 1.5.1 від 23.02.2020 року 
1. Додано підтримку нового виду ліцензії, який дозволяє використовувати програмне 

забезпечення лише для обробки реєстрів власників іменних цінних паперів в нових форматах 
НДУ. 

 
Версія 1.5 від 21.11.2019 року 
2. Додано можливість завантаження реєстрів, що надаються НДУ, в нових форматах (xml 

та csv)  
3. Додано можливість визначати точність виведення відсотків в документах загальних 

зборів. 
4. Оновлені шаблони документів. 
 
Версія 1.4 від 13.02.2018 року 
1. Реалізовані зміни, внесені до процедури скликання та проведення загальних 

зборів Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів". 

2. Оновлені бюлетені для кумулятивного голосування. 
 
Версія 1.3 від 09.08.2017 року 
1. Додано блок аналізу даних реєстрів власників цінних паперів. 
2. Додано можливість завантаження в 64-бітних операційних системах реєстрів власників 

цінних паперів в електронному вигляді, що надаються НДУ. 
3. Оновлено процедуру формування бюлетенів для голосування – додано можливість 

виводу бюлетенів за кількома шаблонами, додано шаблон бюлетеню з номерами сторінок, додано 
можливість параметризації шаблону бюлетеню (наприклад, для налаштування розміру шрифту). 

4. Оновлена процедура розрахунку кворуму для випусків акцій у випадках, коли всі акції є 
голосуючими (для бездокументарних випусків акцій). 

5. Додано можливість реєстрації учасника зборів від імені співвласників акцій. 
6. Додано можливість «завершувати» голосування з питання порядку денного для 

блокування підрахунку голосів. 
7. Додана можливість видання результатів голосування за питанням в цілому. 
8. Оновлено шаблони документів з урахуванням практики, що склалася, - протоколу за 

підсумками реєстрації акціонерів, протоколу про підсумки голосування, протоколу загальних 
зборів, повідомлення про підсумки голосування. Додана можливість виводу проекту протоколу 
загальних зборів (без врахування результатів реєстрації акціонерів). 

9. Усунені деякі дрібні помилки, виявлені під час експлуатації програмного забезпечення 
протягом грудня 2016 року – липня 2017 року. 

10. В деяких формах оновлений інтерфейс користувача для більш зручної роботи з 
програмним забезпеченням. 

 
Версія 1.2 від 17.11.2016 року 
1. Внесено зміни щодо організації та проведення загальних зборів у зв’язку із набранням 

чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
захисту прав інвесторів» (текст Закону - http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/289-19), зокрема:  

- внесено зміни до повідомлення про проведення загальних зборів;  
- додано можливість вносити питання, які не включаються до порядку денного, а також 

змінювати черговість розгляду (виводу до протоколів) питань порядку денного; 
- оновлені бюлетені для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування (для 

обрання наглядової ради);  
- оновлено протоколи про підсумки голосування та загальних зборів;  
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- на даний момент не внесено(!) зміни щодо підрахунку голосів при голосуванні за 
правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, за наявності заінтересованих акціонерів. 

2. Оновлено механізм формування документів на базі шаблонів для надання йому більшої 
гнучкості при використанні різних шаблонів, особливо шаблонів бюлетенів для голосування. 

3. Оптимізовано та розширено функції механізму пошуку в електронному реєстрі 
власників цінних паперів. 

4. Додано модуль аналізу електронного реєстру власників цінних паперів. 
5. Виправлені виявлені за час експлуатації в реальних умовах технічні помилки. 
 
 
Версія 1.1.1 від 13.04.2015 року 
1. Внесено зміни щодо визначення кворуму загальних зборів до та після 27 березня 2015 

року у зв’язку із набранням чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України 
«Про акціонерні товариства» (текст Закону - http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/272-19). 

 
Версія 1.1 від 18.01.2015 року 
1. Внесено зміни, які надають можливість змінювати налаштовування кворуму загальних 

зборів (відповідно до Закону України «Про внесення змін до статті 41 Закону України «Про 
акціонерні товариства» (щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств з мажоритарними 
корпоративними правами держави)» (проект Закону - 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52772). 

2. Внесено зміни, які враховують вимоги п.10 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про депозитарну систему України» (щодо обмежень щодо 
врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17) з урахуванням позиції НКЦПФР щодо можливості 
реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які не уклали з депозитарною установою 
договір про обслуговування рахунка в цінних паперах (http://emcon.ua/ua/news?id=1173). 

3. Удосконалено механізм розрахунку кворуму загальних зборів та підсумків голосування, 
в тому числі з урахуванням участі у загальних зборах власників привілейованих акцій. 

4. Оновлено шаблони документів, які формуються програмним забезпеченням з 
урахуванням останніх змін в законодавстві України та сформованої практики. Додані нові 
документи. Удосконалено механізм генерації документів з використанням шаблонів. 

5. Удосконалено інтерфейс програмного забезпечення з метою підвищення ефективності 
роботи під час проведення загальних зборів, зокрема, розширені можливості пошуку акціонерів в 
переліках акціонерів, розширено блок статистики при підрахунку голосів, внесено чимало інших, 
дрібних, але дуже корисних змін.  

 
 
Версія 1.0.5.1 від 12.08.2013 року 
1. Оновлені форми питання порядку денного, підпитання порядку денного, проекту 

рішення. 
2. Оновлений шаблон протоколу реєстраційної комісії. 
 
Версія 1.0.5 від 07.06.2013 року 
1. Виправлено підрахунок кількості бюлетенів, визнаних недійсними при кумулятивному 

голосуванні, в протоколі лічильної комісії. 
2. Додано можливість зазначення кодування dbf-файлу, з якого завантажується перелік 

акціонерів. 
3. Змінено формулювання тексту прийнятого рішення в протоколі лічильної комісії, 

протоколі загальних зборів, повідомленні про підсумки голосування: тепер зазначається 
«Прийняте рішення: текст проекту прийнятого рішення». 
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4. На закладинці «Перелік акціонерів» вікна «Загальні збори акціонерів» додано кнопку 
для друку переліку акціонерів. 

5. На закладинці «Реквізити Товариства» у вікні «Інформація про емітента» додано 
параметр «Найменування в родовому відмінку». 

6. Змінено друк імен членів реєстраційної, лічильної комісії, голови чи секретаря зборів: 
ініціали друкуються після прізвища. 

7. На закладинці «Характеристики» вікна «Загальні збори акціонерів» додано параметр 
«Шлях до файлів». 

8. Додано можливість імпорту виправлених адрес з попередніх переліків акціонерів. 
9. В протоколі реєстраційної комісії та протоколі загальних зборів акціонерів додано друк 

інформації про викуплені товариством акції. 
10. Якщо рішення приймається відсотком голосів від загальної кількості акцій, в протоколі 

лічильної комісії з кількості голосів, що не брали участі в голосуванні, виключено  голоси 
акціонерів, які не зареєструвалися для участі в загальних зборах. 

11. Додано вибір причини відмови у реєстрації акціонера або представника акціонера. 
12. Додано друк графи для підпису акціонера на кожній сторінці бюлетеня. 
13. Додано можливість зазначати тимчасову лічильну комісію, або інший орган, що 
14. виконує повноваження лічильної комісії, до її обрання. 
15. На формі «Результати розгляду питань порядку денного» додано можливість пошуку 

рядка з результатами голосування по коду бюлетеня. 
 

Версія 1.0.4 від 03.07.2012 року 
1. Виправлено проблему з реєстрацією акціонерів, коли кількість акцій перевищувала 

2 147 483 647 шт. 
2. Додано нумерацію сторінок в шаблонах протоколу загальних зборів акціонерів, 

протоколу лічильної комісії, протоколу реєстраційної комісії та переліку акціонерів. 
3. Додано можливість видалення ліцензії. 
4. Додано можливість повторного друку форми реєстрації акціонера (представника 

акціонера) для участі в загальних зборах акціонерів. 
5. Додано можливість друку переліку акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового 

викупу акцій. 
6. Вид зборів «Чергові» змінено на «Річні». 
7. Зразки бюлетенів для затвердження виводяться в один файл. 
8. На формі для підрахунку підсумків голосування у випадку, коли кворум для прийняття 

рішення по питанню береться від загальної кількості голосів акціонерів, в розділі «Не голосували» 
зазначались також голоси власників акцій, які не зареєструвались для участі у загальних зборах. 
Тепер в даному розділі зазначаються лише голоси зареєстрованих власників акцій. 

 

Версія 1.0.3.1 від 13.03.2012 року 
1. Виправлено ситуацію, коли під час створення нових зборів при натисненні кнопки 

«Назад» у вікні «Створення нових ЗЗА: Питання порядку денного (сторінка 3 з 4)» відкривалось 
порожнє вікно «Створення нових ЗЗА: Параметри ЗЗА (сторінка 2 з 4)». 

2. Додано приблизний розрахунок дати складення переліку осіб, які мають право на участь 
у загальних зборах акціонерів. 

 

Версія 1.0.3 від 04.01.2012 року 
Додано форму з переліком ліцензій, що були використані в програмному забезпеченні. 
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Версія 1.0.2 (бета) від 21.12.2011 року 
1. Вирішено проблему зі збереженням дат, пов’язану з налаштуванням формату дати в 

SQL Server. 
2. Вирішено проблему оновлення даних на формах у випадку роботи з програмою 

декількох користувачів. 
3. Вирішено проблему з кодуванням при завантаженні переліку акціонерів з dbf-файлу. 
4. Вирішено проблему із завантаженням переліку акціонерів з dbf-файлу в Windows 7. 
5. Додано анкету кандидата в члени органу акціонерного товариства, яка відповідає 

Вимогам до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затвердженим 
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р.  №1377. 

6. Додано функцію автоматичного формування бюлетенів для голосування за заданими 
параметрами. 

7. Додано можливість друку зразків бюлетенів для затвердження. 
8. Додано можливість друку форми реєстрації акціонера (представника акціонера) для 

участі в загальних зборах акціонерів. 
9. Додано рядок статистики на формі реєстрації акціонерів та узагальнюючий рядок в 

друкованій формі переліку зареєстрованих акціонерів. 
10. Додано інтерактивне оновлення форми з результатами голосування під час сканування 

відповідей зі штрихкодів на бюлетенях. 
 
 


