24 грудня 2014 р.

Кабінет Міністрів України

Щодо законопроекту №1580 від 22.12.2014

На розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України було подано
проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» (реєстраційний номер №1580 від
22.12.2014 ) (далі – законопроект №1580).
Відповідно до Пояснювальної записки метою законопроекту №1580 є
дерегуляція господарської діяльності.
Зокрема, вказаним законопроектом пропонується частину п’яту статті 245
Цивільного кодексу України викласти в такій редакції:
“5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом та іншими посадовими особами, які
вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною
установою у визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від
імені юридичної особи видається в порядку, встановленому статтею 246 цього
Кодексу, та не потребує посвідчення. ”
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок України (далі – ВАКС),
об’єднує кредитні спілки із загальною кількістю членів понад півмільйона
фізичних осіб, більшість з яких є мало захищеними верствами населення.
Загалом підтримуючи мету законопроекту ВАКС вважає за доцільне
висловити наступні зауваження та пропозиції.
Рух кредитної кооперації є важливою складовою соціальної економіки, і тому
вирішення задач, які виникають на ринку кредитної кооперації, має велике
суспільне значення.
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Пересічні громадяни, самоорганізовуючись та утворюючі кредитні спілки,
розв’язують соціальні та фінансові проблеми в переважній більшості незаможних
категорій населення, котрі найбільше цього потребують.
Організаційні, правові та економічні засади створення та діяльності кредитних
спілок, їх об’єднань, права та обов’язки членів кредитних спілок та їх об’єднань
визначені Законом України «Про кредитні спілки» (далі – Закон).
Відповідно до статті 14 Закону вищим органом управління кредитної спілки є
загальні збори її членів.
Цією ж статтею надана можливість членам кредитної спілки представляти
інтереси інших членів кредитної спілки за довіреністю.
Згідно статті 209 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) правочин, який
вчинений у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню лише у
випадках, встановлених законом або домовленістю сторін.
При цьому, частина п’ята статті 245 ЦК в діючій редакції про можливість
посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах
реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими
особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому порядку, передбаченому
законодавством, не містить зобов’язуючого характеру.
Крім того, не можна не звернути увагу, що відповідно до статті 14 Закону
рішення на загальних зборах кредитної спілки приймаються членами
кредитної спілки присутніми на зборах (один присутній – один голос).
Зважаючи на те, що законом не встановлено обов’язковість нотаріального
посвідчення довіреностей виданих членами кредитної спілки для представництва
на загальних зборах членів кредитної спілки, така довіреність на сьогодні не
вимагає обов’язкового нотаріального посвідчення.
Крім того, нотаріальне посвідчення таких довіреностей призведе до
значних витрат членами кредитних спілок, серед яких люди похилого віку та
переважна більшість - незаможні люди, на суму послуг нотаріуса.
На думку ВАКС, прийняття змін до частини п’ятої статті 245 ЦК в
запропонованій редакції, ляже тягарем для населення на суму послуг нотаріуса,
державного мита та вартості бланку нотаріуса, проте впливу, враховуючи
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специфіку кредитних спілок, на прийняття рішень загальними зборами членів
кредитних спілок, не матиме.
Спираючись на зазначене, ВАКС пропонує доопрацювати законопроект
№1580 в частині внесення змін до частини п’ятої статті 245 ЦК передбачивши
виключення щодо нотаріального посвідчення довіреностей, виданих членами
кредитної спілки для представництва на загальних зборах членів кредитної спілки
або надати Голові правління кредитної спілки права на їх посвідчення.
З повагою,
Президент ВАКС

В. Волковська

