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НПА (у редакції до моменту прийняття Закону

 

 

Господарський кодекс України 

 

Стаття 359. Укладання угод щодо цінних паперів

1. У разі прийняття доручення на купівлю або продаж

торговець цінними паперами зобов'язаний надавати особі

і за рахунок якої він діє, інформацію про курс цінних паперів

2. Торговець цінними паперами зобов'язаний надавати

біржі інформацію щодо всіх укладених ним угод з цінними

в строки і порядку, що визначені правилами фондової

3. Спеціальні вимоги до укладення угод щодо 

встановлюються законом.  

4. Особливості ведення бухгалтерського обліку, операцій

паперами визначаються відповідно до закону.  

Стаття 360. Фондова біржа  

1. Для забезпечення функціонування ринку цінних паперів

фондова біржа. Порядок утворення та провадження діяльності

біржі визначається законом.  

2. Фондова біржа створюється засновниками - торговцями

паперами в порядку, встановленому законом.  

3. Діяльність фондової біржі спрямовується 

організацію укладання угод купівлі-продажу цінних

похідних. Фондова біржа не може здійснювати операції

паперами від власного імені та за дорученням клієнтів

виконувати функції депозитарію.  

4. Фондова біржа набуває статусу юридичної особи з

реєстрації відповідно до закону.  

 

 

Цивільний кодекс України 

 

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

Закону) НПА (у редакції після прийняття
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продаж цінних паперів 

надавати особі, за дорученням 

цінних паперів.  

надавати фондовій 

з цінними паперами 

фондової біржі.  

щодо цінних паперів 

операцій з цінними 

Стаття 359. Укладання угод

1. У разі прийняття доручення на купівлю

цінними паперами зобов'язаний надавати особі

діє, інформацію про курс цінних паперів.  

 

Частина 2 - виключена. 

 

3. Спеціальні вимоги до укладення угод щодо

законом.  

4. Особливості ведення бухгалтерського обліку

визначаються відповідно до закону. 

цінних паперів утворюється 

провадження діяльності фондової 

торговцями цінними 

спрямовується виключно на 

цінних паперів та їх 

операції з цінними 

дорученням клієнтів, а також 

особи з дня її державної 

Стаття 360. Фондова

1. Для забезпечення функціонування ринку

біржа. Порядок утворення та провадження діяльності

законом.  

2. Фондова біржа створюється засновниками

порядку, встановленому законом.  

 

 

Частина 3 - виключена. 

 

 

4. Фондова біржа набуває статусу юридичної

відповідно до закону.  

після прийняття Закону) 

Укладання угод щодо цінних паперів  

купівлю або продаж цінних паперів торговець 

надавати особі, за дорученням і за рахунок якої він 

угод щодо цінних паперів встановлюються 

бухгалтерського обліку, операцій з цінними паперами 

Фондова біржа  

ринку цінних паперів утворюється фондова 

провадження діяльності фондової біржі визначається 

засновниками - торговцями цінними паперами в 

юридичної особи з дня її державної реєстрації 
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Стаття 110. Ліквідація юридичної особи

1. Юридична особа ліквідується:  

1) за рішенням її учасників або органу юридичної особи

на це установчими документами, в тому числі у зв'язку

строку, на який було створено юридичну особу, досягненням

якої її створено, а також в інших випадках, передбачених

документами;  

2) за рішенням суду про визнання судом недійсною

реєстрації юридичної особи через допущені при

порушення, які не можна усунути, а також в інших

встановлених законом.  

2. Вимога про ліквідацію юридичної особи на підставах

пункті 2 частини першої цієї статті, може бути пред

органом, що здійснює державну реєстрацію, учасником юридичної

а щодо акціонерних товариств - також Національною

цінних паперів та фондового ринку.  

Рішенням суду про ліквідацію юридичної особи на

або орган, уповноважений установчими документами

рішення про ліквідацію юридичної особи, можуть

обов'язки щодо проведення ліквідації юридичної особи

3. Якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою

задоволення вимог кредиторів, юридична особа здійснює

дії, встановлені законом про відновлення платоспроможності

визнання банкрутом. 

4. Особливості ліквідації банків встановлюються законом

банківську діяльність.  

Стаття 198. Виконання за цінним папером

1. Особа, що розмістила (видала) цінний папір

індосували його, відповідають перед її законним

солідарно. У разі задоволення вимоги законного володільця

цінного паперу про виконання посвідченого цим папером

однією або кількома особами з числа тих, хто зобов язався

папером, вони набувають право зворотної вимоги (регресу
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юридичної особи 

особи, уповноваженого 
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учасником юридичної особи, 

Національною комісією з 

особи на його учасників 

документами приймати 
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платоспроможності або 
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1) за рішенням її учасників або органу юридичної

установчими документами, в тому числі у зв

було створено юридичну особу, досягненням

інших випадках, передбачених установчими документами

 

2) за рішенням суду про ліквідацію юридичної

створенні порушення, які неможливо

встановлених законом.  

 

2. Вимога про ліквідацію юридичної особи

частини першої цієї статті, може бути пред

державну реєстрацію, учасником юрид

державної влади у випадках, встановлених

Рішенням суду про ліквідацію юридичної

особи, її виконавчий орган чи позивача може

або включено до складу комісії з припинення

 

 

3. Якщо вартість майна юридичної особи є

кредиторів, юридична особа здійснює всі необхідні

відновлення платоспроможності або визнання

 

4. Особливості ліквідації банків встановлюються
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Стаття 198. Виконання за

1. Особа, яка розмістила (видала) ордерний

відповідають перед його законним володільцем

встановлено законом. У разі задоволення вимоги

цінного паперу про виконання посвідченого

кількома особами з числа тих, хто зобов'язався

право зворотної вимоги (регресу) щодо інших

Ліквідація юридичної особи 

органу юридичної особи, уповноваженого на це 

числі у зв'язку із закінченням строку, на який 

досягненням мети, для якої її створено, а також в 

установчими документами;  

юридичної особи через допущені при її 

неможливо усунути, чи в інших випадках, 

особи на підставах, зазначених у пункті 2 

пред'явлена до суду органом, що здійснює 

юридичної особи, відповідним органом 

встановлених законом. 

юридичної особи керівника такої юридичної 

позивача може бути призначено ліквідатором 

припинення юридичної особи. 

особи є недостатньою для задоволення вимог 

всі необхідні дії, встановлені законом про 

визнання банкрутом. 

встановлюються законом про банки і банківську 

Виконання за цінним папером 

ордерний цінний папір, та індосанти за ним 

володільцем солідарно, якщо інше не 

задоволення вимоги законного володільця ордерного 

посвідченого цим папером зобов'язання однією або 

зобов язався за цінним папером, вони набувають 

щодо інших осіб, які зобов'язалися за цінним 
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осіб, які зобов'язалися за цінним папером.  

2. Відмова від виконання зобов'язання, посвідченого цінним

посиланням на відсутність підстави зобов'язання або на

не допускається.  

Володілець незаконно виготовленого або підробленого

має право пред'явити особі, яка передала йому папір, вимоги

виконання зобов'язання, посвідченого цим папером

відшкодування збитків.  

 

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних

 

Стаття 3. Форми державного регулювання ринку цінних

Державне регулювання  ринку  цінних  паперів  здійснюється

формах: 

прийняття актів законодавства з питань  діяльності

ринку цінних паперів; 

регулювання випуску  та  обігу  цінних   паперів

обов'язків учасників ринку цінних паперів; 

видача ліцензій на здійснення професійної діяльності

цінних  паперів  та  забезпечення  контролю  за  такою

заборона  та  зупинення  на  певний  термін  (до

професійної  діяльності на ринку цінних паперів у

ліцензії  на  цю  діяльність та притягнення

відповідальностізаздійснення   такої  діяльності  згідно

законодавством; 

реєстрація  випусків  (емісій)  цінних  паперів

про випуск (емісію) цінних паперів; 

контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації

паперів та  інформації  про  випуск  цінних  паперів

(розміщення)   цінних   паперів,   передбаченихтакоюінформацією

створення системи захисту прав інвесторів і контролю

цих прав емітентами цінних паперів таособами

професійну діяльність на ринкуцінних паперів; 
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обов'язків учасників ринку цінних паперів; 

видача ліцензій на здійснення професійної

цінних  паперів  та  забезпечення  контролю

заборона  та  зупинення  на  певний

професійної  діяльності на ринку цінних паперів

діяльність та притягнення до відповідальностізаздійснення

згідно  з  чинним законодавством; 

реєстрація  випусків  (емісій)  цінних

про випуск (емісію) цінних паперів; 

контроль за дотриманням емітентами порядку

інформації  про  випуск  цінних  паперів,умовпродажу

паперів,   передбаченихтакоюінформацією; 

створення системи захисту прав інвесторів

емітентами цінних паперів таособами,якіздійснюють

ринкуцінних паперів; 

контроль за достовірністю інформації, що

здійснюють професійнудіяльність на ринку

посвідченого цінним папером, з посиланням 

на його недійсність не допускається.  

або підробленого цінного паперу має право 

папір, вимоги про належне виконання 

та про відшкодування збитків.  

регулювання ринку цінних паперів 

паперів  здійснюється  утаких формах: 

з питань  діяльності  учасників  

цінних   паперів,   прав   та  

 

професійної діяльності на ринку  

забезпечення  контролю  за  такою діяльністю;  

певний  термін  (до одного року)  

цінних паперів у разі відсутності ліцензії  на  цю  

відповідальностізаздійснення   такої  діяльності  

)  цінних  паперів та інформації  

порядку реєстрації випускуцінних паперів та  

паперів,умовпродажу    (розміщення)   цінних   

 

інвесторів і контролю за дотриманням цих прав 

таособами якіздійснюють професійну діяльність на 

що надається емітентамита особами, які 

ринку цінних паперів, контролюючим 
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контроль за достовірністю інформації, що надається

особами, які здійснюють професійнудіяльність на ринку

контролюючим органам; 

встановлення правил і стандартів здійснення операцій

паперів та контролю за їх дотриманням; 

контроль за системами ціноутворення на ринку цінних паперів

 

 

 

 

контроль за діяльністю осіб,  які обслуговують 

цінних паперів; 

проведення інших заходів  щодо державного регулювання

випуском та обігом цінних паперів.  

Стаття 4. Професійна діяльність на ринку цінних

               що підлягає ліцензуванню 

Національна  комісія  з  цінних  паперів та фондового

встановленому нею порядку видає ліцензії на

професійноїдіяльності на ринку цінних паперів: 

*** 

3) андеррайтинг - розміщення (підписка, продаж) 

торговцем цінними паперами за дорученням, від імені

емітента; 

 

 

 

*** 

10) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку

професійного учасника фондового ринку (організатора

створення організаційних,  технологічних, інформаційних

та інших умов для збирання та поширення інформації

попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів

інструментами за встановленими правилами, централізованого

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

дається емітентамита 

ринку цінних паперів, 

операцій наринку цінних 

цінних паперів; 

обслуговують випуск та обіг  

регулювання і контролю за 

органам; 

встановлення правил і стандартів здійснення

контролю за їх дотриманням; 

контроль за системами ціноутворення на ринку

пруденційний нагляд за професійними учасниками

діяльності, яка провадиться таким 

Національною комісією з цінних паперів та

 

 

контроль за діяльністю осіб,  які

цінних паперів; 

проведення інших заходів  щодо державного

та обігом цінних паперів. 

цінних паперів,  

 

фондового ринку у 

ліцензії на такі види 

продаж) цінних паперів 

від імені та за рахунок 

фондовому ринку - діяльність 

організатора торгівлі) із 

інформаційних, правових 

інформації стосовно 

торгів фінансовими 

правилами, централізованого 

Стаття 4. Професійна діяльність

               що підлягає

Національна  комісія  з  цінних  паперів та фондового

порядку видає ліцензії на такі види професійноїдіяльності

 

*** 

3) андеррайтинг - укладення торговцем

відчуження цінних паперів та/або здійснення

пов’язаних з таким відчуженням, у процесі

дорученням, від імені та за рахунок емітента

з емітентом; 

 

     *** 

10) діяльність з організації торгівлі на фондовому

біржі із створення організаційних, технологічних

інших умов для збирання та поширення

цінних паперів та інших фінансових інструментів

регулярних біржових торгів цінними паперами

інструментами, централізованого укладання

здійснення операцій наринку цінних паперів та 

на ринку цінних паперів; 

йними учасниками фондового ринку в межах 

таким учасником на підставі виданої 

паперів та фондового ринку ліцензії; 

які обслуговують випуск та обіг  

державного регулювання і контролю за випуском 

діяльність на ринку цінних паперів,  

підлягає ліцензуванню 

паперів та фондового ринку у встановленому нею 

професійноїдіяльності на ринку цінних паперів: 

торговцем цінними паперами договорів щодо 

здійснення дій чи надання послуг, 

у процесі емісії цих цінних паперів за 

емітента на підставі відповідного договору 

на фондовому ринку - діяльність фондової 

технологічних, інформаційних, правових та 

поширення інформації стосовно пропозицій 

інструментів і попиту на них, проведення 

цінними паперами та іншими фінансовими 

укладання договорів щодо цінних паперів та 
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укладання і виконання договорів щодо фінансових

тому числі здійснення клірингу та розрахунків

розв'язання спорів між членами організатора торгівлі

 

 

 

*** 

Національна  комісія  з  цінних  паперів  та  фондового

приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову

строк не пізніше ніж тридцять календарних 

надходження заяви про видачу ліцензії та документів

нею  встановлюється.  

 

Строк  дії  ліцензії встановлюється Кабінетом Міністрів

поданням Національної комісії з цінних паперів та фондового

але не може бути меншим, ніж три роки. 
 

Стаття 4
1
. Рейтингові агентства та рейтингова

 

*** 

(частина 13)- змінено редакцію 

Визначення рейтингової оцінки, якщо інше не встановлено

потребують усі види емісійних цінних паперів, які не розподіляються

засновниками або серед заздалегідь визначеного кола

розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та

біржі або іншому організованому ринку, крім:  

1) державних цінних паперів;  

2) акцій;  

3) цінних паперів недиверсифікованих інститутів спільного

4) цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою

Стаття 7. Завдання Національної комісії з цінних

фондового ринку 

Основними завданнями Національної комісії з цінних

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

фінансових інструментів, у 

розрахунків за ними, та 

торгівлі; 

та  фондового ринку 

відмову в її видачі у 

календарних днів від дати 

документів, перелік яких 

Міністрів України за 

та фондового ринку, 

інших фінансових інструментів згідно з

фондовою біржею, зареєстрованими у 

Діяльність з організації торгівлі на фондовому

здійснення клірингу та розрахунків за фінансовими

ніж цінні папери; 

 

*** 

 

Частину 4 і 5 – виключено.  

 

рейтингова оцінка  

встановлено законом, 

не розподіляються між 

кола осіб і можуть 

купуватися та продаватися на 

спільного інвестування;  

іпотечною установою.  

Стаття 4
1
. Рейтингові агентства

 

*** 

(частина 13)- нова редакція 

Визначення рейтингової оцінки, якщо інше не

усі види боргових та іпотечнихемісійних цінних

засновниками або серед заздалегідь визначеного

розповсюджуватися шляхом публічного розміщення

фондовій біржі, крім державних цінних паперів

Державною іпотечною установою. 

цінних паперів та 

з цінних паперів та 

Стаття 7. Завдання Національної комісії з

 

Основними завданнями Національної комісії

згідно з правилами, встановленими такою 

зареєстрованими у встановленому законом порядку. 

на фондовому ринку може включати 

за фінансовими інструментами, іншими, 

гентства та рейтингова оцінка  

інше не встановлено законом, потребують 

іпотечнихемісійних цінних паперів, які не розподіляються між 

визначеного кола осіб і можуть 

розміщення, купуватися та продаватися на 

паперів та цінних паперів, емітованих 

комісії з цінних паперів та фондового ринку 

комісії з цінних паперів та фондового ринку 
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фондового ринку є:  

 

*** частина 2 – змінено редакцію 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

покладених на неї завдань:  

*** 

7) реєструє правила функціонування організаційно оформлених

цінних паперів та їх похідних; 

*** 

13) здійснює контроль за дотриманням законодавства

державних представників на фондових біржах, у 

торговельно-інформаційних системах;  

*** 

14
1
) встановлює зразок та видає свідоцтво про реєстрацію

професійних учасників фондового ринку як саморегулівної

 

Доповнено пунктом 14
2
 

 

 

*** 

24) визначає порядок ведення та веде реєстр аудиторів

фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових

що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів та їх похідних

 

*** 

37
3
) погоджує відповідно до Закону України "Про фінансові

державне регулювання ринків фінансових послуг" в установл

порядку набуття юридичною чи фізичною особою істотної

професійному учаснику фондового ринку або збільшення

чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано

контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного

такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток

управління професійного учасника фондового ринку; 

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

фондового ринку відповідно до 

організаційно оформлених ринків 

законодавства і призначає 

у депозитаріях і 

реєстрацію об'єднання 

саморегулівної організації;  

аудиторів і аудиторських 

перевірки фінансових установ, 

та їх похідних;  

фінансові послуги та 

в установленому нею 

особою істотної участі у 

збільшення її таким 

опосередковано володіти або 

ладеного) капіталу 

акцій (часток) в органах 

є:  

 

*** частина 2 – нова редакція 

Національна комісія з цінних паперів та фондового

на неї завдань:  

*** 

7) встановлює вимоги до правил фондової біржі

них); 

*** 

13) здійснює контроль за дотриманням законодавства

представників на фондових біржах, та у депозитаріях

*** 

14
1
) встановлює зразок та видає свідоцтво про

учасників фондового ринку як саморегулівної

 

 

14
2
) встановлює порядок розгляду справ про

паперів; 

 

*** 

24) визначає порядок ведення та веде реєстр

проводити аудиторські перевірки професійних

паперів; 

 

 

*** 

37
3
) погоджує відповідно до Закону України

регулювання ринків фінансових послуг" в

особою істотної участі у професійному учаснику

або збільшення її таким чином, що зазначена

володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 

капіталу такого учасника чи права голосу

управління професійного учасника фондового

фондового ринку відповідно до покладених 

фондової біржі та реєструє її правила (зміни до 

м законодавства і призначає державних 

депозитаріях;  

свідоцтво про реєстрацію об'єднання професійних 

саморегулівної організації; 

справ про правопорушення на ринку цінних 

веде реєстр аудиторських фірм, які можуть 

професійних учасників ринку цінних 

України "Про фінансові послуги та державне 

послуг" в установленому нею порядку набуття 

професійному учаснику фондового ринку (крім банку) 

зазначена особа буде прямо чи опосередковано 

 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) 

голосу придбаних акцій (часток) в органах 

фондового ринку; 
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37
4
) встановлює вимоги та розробляє і затверджує

корпоративного управління в професійних учасниках фондового

також здійснює контроль за їх дотриманням; 

 

Доповнено пунктами 37
 5
 – 37

9
 

 

Стаття 8. Повноваження Національної комісії з цінних

фондового ринку  

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

*** 

Доповнено пунктом 9
1
 

 

 

 

 

 

 

*** 

20) здійснювати сертифікацію програмного забезпечення

встановлювати вимоги до програмних продуктів на фондовому

 

 

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

затверджує стандарти 

учасниках фондового ринку, а 

37
4
) встановлює вимоги та розробляє і затверджує

управління в професійних учасниках фондового

за їх дотриманням; 

 

37
 5

) встановлює пруденційні нормативи

фондового ринку; 

37
6
) погоджує кандидатури на посади

депозитаріїв; 

37
7
) погоджує статут та правила (зміни до них

37
8
 установлює вимоги до реклами на ринку

37
 9

) інформує державних реєстраторів, які

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

цінних паперів та/або професійного 

місцезнаходженням, вказаним у Єдиному державному

фізичних осіб – підприємців. 

 

з цінних паперів та 

ринку має право:  

забезпечення та 

фондовому ринку;  

Стаття 8. Повноваження Національної комісії

ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового

 

*** 

9
1
) проводити самостійно чи спільно з іншими

стану дотримання юридичними особами, строк

ліцензії яких на провадження певних видів

ринку анульовано, вимог законодавства, передбачених

строку дії або анулювання ліцензії. Така перевірка

ніж протягом трьох років з дня закінчення дії

 

*** 

20) вести облік, встановлювати вимоги

автоматизованих, інформаційних та інформаційно

призначених для здійснення професійної 

здійснювати контроль за дотриманням зазначених

розробляє і затверджує стандарти корпоративного 

фондового ринку, а також здійснює контроль 

нормативи щодо професійних учасників 

посади керівників фондових бірж та 

зміни до них) фондової біржі або депозитарію; 

ринку цінних паперів; 

реєстраторів, які здійснюють державну реєстрацію 

підприємців, у разі невиявлення емітента 

професійного учасника фондового ринку за 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та 

Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку  

фондового ринку має право:  

з іншими відповідними органами перевірки 

особами, строк дії ліцензії яких закінчився або 

видів професійної діяльності на фондовому 

законодавства, передбачених на випадок закінчення 

Така перевірка може бути проведена не більш 

закінчення дії (анулювання) зазначеної ліцензії; 

вимоги до програмного забезпечення 

інформаційно-телекомунікаційних систем, 

професійної діяльності на фондовому ринку, та 

зазначених вимог; 
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*** 

Доповнено пунктом 31
 1
 

 

 

Стаття 9. Уповноважені особи Національної комісії з

та фондового ринку 

 

*** 

Уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів

ринку мають право:  

 

(абзац 5 частина 2) 

відповідно до розподілу обов'язків чи письмового доручення

межах наданих повноважень розгляд справ про порушення

законодавства щодо випуску та обігу цінних паперів

стандартів, норм і правил, визначених нормативними

Національної комісії з цінних паперів та фондового

питання перед органами Прокуратури України та

внутрішніх справ України про проведення розслідувань

заходів відповідно до чинного законодавства;  

Стаття 11. Відповідальність юридичних осіб за правопорушення

ринку цінних паперів  

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

юридичних осіб фінансові санкції за:  

 

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

 

*** 

31
 1

) звертатися до суду з позовом (заявою

товариства внаслідок: 

допущення при його створенні порушень, які

неподання акціонерним товариством протягом

комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації

неутворення органів акціонерного товариства

Національною комісією з цінних паперів та

приватного розміщення акцій серед засновників

нескликання акціонерним товариством загальних

років поспіль. 

комісії з цінних паперів 

паперів та фондового 

доручення провадити в 

порушення чинного 

паперів, у тому числі 

нормативними актами 

фондового ринку, ставити 

України та Міністерством 

розслідувань або інших 

Стаття 9. Уповноважені особи Національної

фондового ринку

 

*** 

Уповноважені особи Національної комісії з

мають право:  

 

(абзац 5 частина 2) 

відповідно до розподілу обов'язків чи письмового

наданих повноважень розгляд справ про порушення

випуску та обігу цінних паперів, у тому числі

нормативними актами Національної комісії

ринку видавати розпорядження про усунення

цінні папери, ставити питання перед 

Міністерством внутрішніх справ України про

заходів відповідно до чинного законодавства

правопорушення на 

фондового ринку застосовує до 

Стаття 11. Відповідальність юридичних

цінних паперів

Національна комісія з цінних паперів та фондового

осіб фінансові санкції за:  

 

 (заявою) про припинення акціонерного 

порушень, які неможливо усунути; 

протягом двох років поспіль Національній 

ринку інформації, передбаченої законом; 

товариства протягом року з дня реєстрації 

паперів та фондового ринку звіту про результати 

засновників акціонерного товариства; 

загальних зборів акціонерів протягом двох 

Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку 

комісії з цінних паперів та фондового ринку 

письмового доручення провадити в межах 

про порушення чинного законодавства щодо 

числі стандартів, норм і правил, визначених 

комісії з цінних паперів та фондового 

усунення порушень законодавства про 

перед органами Прокуратури України та 

України про проведення розслідувань або інших 

законодавства; 

юридичних осіб за правопорушення на ринку 

цінних паперів  

фондового ринку застосовує до юридичних 
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*** 

Після абзацу 43 частини 1 – доповнено 11-ма абзацами

Абзаци 44-46 вважати абзацами 55-58. 

 

 

 

 

Стаття 12. Порядок накладення штрафів за порушення

особами правил діяльності на ринку цінних паперів

 

Редакцію змінено 

Штрафи, передбачені статтею 11 цього Закону, накладаються

Національної комісії з цінних паперів та фондового

Комісії та уповноваженими Національною комісією з цінних

фондового ринку посадовими особами після розгляду

засвідчують факт правопорушення.  

Про вчинення правопорушення, зазначеного у статті 11, 

особою Національної комісії з цінних паперів та фондового

його виявила, складається акт, який разом з поясненнями

іншої відповідальної посадової особи та документами

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

абзацами. 

*** 

14) розповсюдження реклами (внесення змін

фондового ринку без її попереднього подання

та фондового ринку, - 

у розмірі від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти відсотків

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року

у розмірі від ста п’ятдесяти до трьохсот відсотків

 

15) неприпинення розповсюдження реклами

таких цінних паперів відповідного випуску

визнання в установленому порядку випуску цінних

у розмірі від ста до двохсот відсотків вартості

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року

у розмірі від двохсот до чотирьохсот відсотків вартості

 

16) розповсюдження реклами після зупинення

розповсюдження Національною комісією з цінних

у розмірі від ста п’ятдесяти до трьохсот відсотків

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, 

у розмірі від трьохсот до шестисот відсотків вартості

порушення юридичними 

цінних паперів  

накладаються Головою 

фондового ринку, членом 

комісією з цінних паперів та 

розгляду матеріалів, які 

статті 11, уповноваженою 

фондового ринку, яка 

поясненнями керівника, 

документами, що стосуються 

Стаття 12. Порядок застосування санкцій до

на ринку цінних

Нова редакція 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних

виявила факт вчинення юридичною особою

паперів, складає акт, який разом з письмовими

відповідальної посадової особи та пов’язаними

документами протягом п’яти робочих днів подає

комісії з цінних паперів та фондового ринку

за правопорушення на ринку цінних паперів

Санкції застосовуються Головою Національної

фондового ринку, членом Національної комісії

внесення змін до реклами) цінних паперів та 

подання Національній комісії з цінних паперів 

відсотків вартості розміщеної реклами. 

протягом року, - 

відсотків вартості розміщеної реклами; 

реклами цінних паперів у разі визнання емісії 

випуску недобросовісною або недійсною, або 

випуску цінних паперів таким, що не відбувся, - 

вартості розміщеної реклами. 

гом року, - 

відсотків вартості розміщеної реклами; 

зупинення в установленому порядку такого 

комісією з цінних паперів та фондового ринку - 

відсотків вартості розміщеної реклами. 

року, - 

відсотків вартості розміщеної реклами. 

санкцій до юридичних осіб за правопорушення 

цінних паперів 

 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка 

особою правопорушення на ринку цінних 

письмовими поясненнями керівника, іншої 

пов’язаними з таким правопорушенням 

днів подає уповноваженій особі Національної 

ринку, яка має право застосовувати санкцію 

паперів. 

Національної комісії з цінних паперів та 

Національної комісії з цінних паперів та фондового 
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справи, протягом трьох робочих днів направляється посадовій

має право накладати штраф.  

Якщо під час проведення перевірки уповноваженою

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

вилучення документів, які підтверджують факт порушення

правопорушення додаються копії цих документів та копія

вилучення цих документів.  

Вилучення на строк до трьох робочих днів документів

підтверджують факт правопорушення, проводиться 

складанням протоколу, в якому зазначаються дата 

прізвище та посада особи, яка провела вилучення, 

вилучених документів та день, в який ці документи відповідно

Закону мають бути повернені. Протокол підписує уповноважена

Комісії, яка провела вилучення. Представнику юридичної

документи якої були вилучені, після закінчення перевірки

вилучення документів надається копія протоколу про вилучення

Посадова особа Національної комісії з цінних паперів

ринку приймає рішення про накладення штрафу протягом

днів після отримання документів, зазначених у частині другій

Рішення про накладення штрафу оформляється постановою

надсилається юридичній особі, на яку накладено штраф

установі, в якій відкрито поточний рахунок цієї юридичної

 

Закон України «Про Національну депозитарну систему

 

Стаття 1. Визначення термінів і понять

У цьому Законі наведені нижче терміни і поняття вживаються

значенні:  

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

направляється посадовій особі, яка 

уповноваженою особою 

дового ринку проводилось 

порушення, до акта про 

та копія протоколу про 

днів документів, які 

проводиться з обов'язковим 

дата його складання, 

вилучення, повний перелік 

документи відповідно до цього 

підписує уповноважена особа 

Представнику юридичної особи, 

перевірки і проведення 

про вилучення.  

паперів та фондового 

протягом 10 робочих 

частині другій цієї статті. 

оформляється постановою, що 

штраф, та банківській 

юридичної особи. 

ринку, уповноваженими Національною комісією

ринку посадовими особами після розгляду

правопорушення. 

У разі якщо під час проведення перевірки

комісії з цінних паперів та фондового ринку

які підтверджують факт порушення, до акта

копії, а також протокол про вилучення. 

Вилучення документів, що підтверджують факт

строк до трьох робочих днів з обов’язковим

зазначаються дата його складення, прізвище

перелік вилучених документів та день, у який

мають бути повернені. Протокол складається

уповноваженою особою Національної комісії

яка провела вилучення документів. Представнику

вилучені, у момент вилучення документів видається

про їх вилучення. 

Уповноважена особа Національної комісії з

приймає рішення про застосування санкції

отримання документів, що підтверджують

застосування санкції оформляється постановою

до якої застосовано санкцію. 

Юридична особа може бути притягнута

правопорушення на ринку цінних паперів

вчинення незалежно від санкції. 

Юридична особа не може бути притягнута до

предметом перевірки, за результатами якої не

ринку цінних паперів. 

систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні

понять  

вживаються в такому 

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни і поняття

 

комісією з цінних паперів та фондового 

розгляду документів, що підтверджують факт 

перевірки уповноваженою особою Національної 

ринку проводилося вилучення документів, 

до акта про правопорушення додаються їх 

підтверджують факт правопорушення, проводиться на 

язковим складенням протоколу, в якому 

прізвище і посада особи, яка провела вилучення, 

у який вони відповідно до цього Закону 

складається у двох примірниках та підписується 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

Представнику юридичної особи, документи якої 

документів видається один з примірників протоколу 

комісії з цінних паперів та фондового ринку 

санкції протягом 30 робочих днів після 

підтверджують факт правопорушення. Рішення про 

постановою, що надсилається юридичній особі, 

притягнута до відповідальності за вчинення 

паперів не пізніше трьох років з дня його 

притягнута до відповідальності за дії, що були 

якої не було виявлено правопорушень на 

Україні» 

Визначення термінів і понять  

і поняття вживаються в такому значенні:  
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*** 

Абзац 7 

депозитарій цінних паперів (далі - депозитарій) - юридична

провадить виключно депозитарну діяльність та може

кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів; 

 

*** 

Абзац 13 

договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних

договір між фондовою біржою або учасниками

оформленого позабіржового ринку та обраним ними

здійснення клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних

 

*** 

Абзац 16 

електронна торговельно-інформаційна мережа - сукупність

технічних засобів, що використовуються фондовою

організаційно оформленим позабіржовим ринком 

укладення угод щодо цінних паперів;  

 

*** 

Абзац 24- виключено 

організаційно оформлений позабіржовий ринок - організація

торговців цінними паперами для надання послуг в укладанні

цінних паперів і при цьому не має на меті отримання прибутку

 

*** 

Абзац 27 

реєстратор - юридична особа - суб'єкт підприємницької

який одержав у встановленому порядку ліцензію на ведення

власників іменних цінних паперів;  

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

юридична особа, яка 

та може здійснювати 

паперів;  

щодо цінних паперів - 

учасниками організаційно 

ними депозитарієм про 

щодо цінних паперів;  

сукупність програмно-

фондовою біржею чи 

 для забезпечення 

організація, що об'єднує 

укладанні угод щодо 

отримання прибутку;  

підприємницької діяльності, 

на ведення реєстрів 

 

*** 

Абзац 7 

депозитарій цінних паперів (далі - депозитарій

провадить виключно депозитарну діяльність

розрахунки за угодами щодо цінних паперів; 

 

*** 

Абзац 13 

договір про кліринг та розрахунки за угодами

фондовою біржою та обраним ними депозитарієм

розрахунків за угодами щодо цінних паперів

 

 

*** 

Абзац 16 

електронна торговельно-інформаційна мережа

засобів, що використовуються фондовою біржею

щодо цінних паперів;  

 

 

*** 

 

 

Абзац 24- виключено 

 

 

 

*** 

Абзац 27 

реєстратор –акціонерне товариство або товариство

відповідальністю, яке одержало у встановленому

реєстрів власників іменних цінних паперів; 

депозитарій) –акціонерне товариство, яке 

діяльність та може здійснювати кліринг та 

паперів;  

угодами щодо цінних паперів - договір між 

депозитарієм про здійснення клірингу та 

паперів;  

мережа - сукупність програмно-технічних 

фондовою біржею для забезпечення укладення угод 

товариство з обмеженою 

встановленому порядку ліцензію на ведення 
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Стаття 6. Види депозитарної діяльності

 

*** 

Частина 2 абзац 1 

 

Юридичні особи, які згідно з цим Законом є учасниками

депозитарної системи, здійснюють такі види діяльності: 

зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках

паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних

кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів; 

ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. 

Стаття 8. Кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних

*** 

Частина 2  

 

Взаєморозрахунки за угодами щодо цінних паперів здійснюються

підставі розрахункових документів, наданих сторонами

договорів, що передбачають перехід права власності на цінні

інформації, наданої фондовими біржами та організаційн

позабіржовим ринком. 

 

Стаття 10. Депозитарії 

 

Частина 1 абзац 1- змінено редакцію 

 

Депозитарій - юридична особа, яка створюється у формі

акціонерного товариства, учасниками якого є не менше

зберігачів, і яка здійснює виключно депозитарну діяльність

частка одного учасника в статутному капіталі депозитарію

перевищувати двадцяти п'яти відсотків цього капіталу.  

 

*** 

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

діяльності  

учасниками Національної 

діяльності:  

на рахунках у цінних 

цінних паперів;  

паперів;  

Стаття 6. Види депозитарної

 

*** 

Частина 2 абзац 1 

 

Акціонерні товариства та товариства з обмеженою

з цим Законом є учасниками Національної депозитарної

види діяльності:  

зберігання і обслуговування обігу цінних паперів

операцій емітента щодо випущених ним цінних

кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних

ведення реєстрів власників іменних цінних паперів

щодо цінних паперів  

паперів здійснюються на 

сторонами відповідно до 

власності на цінні папери, або 

організаційно оформленим 

Стаття 8. Кліринг та розрахунки за

*** 

Частина 2  

 

Взаєморозрахунки за угодами щодо цінних

розрахункових документів, наданих сторонами

передбачають перехід права власності на цінні

фондовими біржами. 

 

створюється у формі відкритого 

не менше ніж десять 

діяльність. При цьому 

депозитарію не може 

 

Стаття 10. Депозитарії

 

Частина 1 абзац 1- нова редакція 

 

Депозитарій — акціонерне товариство, акціонерами

зберігачів і яке провадить виключно депозитарну

одного акціонера у статутному капіталі депозитарію

відсотків. 

 

 

*** 

депозитарної діяльності  

з обмеженою відповідальністю, які згідно 

Національної депозитарної системи, здійснюють такі 

цінних паперів на рахунках у цінних паперах та 

цінних паперів;  

цінних паперів;  

цінних паперів. 

розрахунки за угодами щодо цінних паперів  

цінних паперів здійснюються на підставі 

сторонами відповідно до договорів, що 

власності на цінні папери, або інформації, наданої 

Депозитарії 

товариство, акціонерами якого є не менш як 10 

депозитарну діяльність. При цьому частка 

капіталі депозитарію не може перевищувати 25 
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Частина 2 – змінено редакцію 

 

Фондова біржа чи учасники організаційно оформленого

ринку можуть бути засновниками депозитарію.  

Стаття 11. Зберігачі цінних паперів 

*** 

Частина 1 абзац 2 речення 1 

 

Для отримання ліцензії на здійснення депозитарної діяльності

цінних паперів юридична особа повинна мати повністю

грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш

гривень.  

 

Стаття 12. Реєстратори власників іменних цінних

 

Частина 1 абзац 1 речення 1 

 

Юридичні особи можуть одержати ліцензію на ведення

власників іменних цінних паперів, якщо реєстраційна

передбачена їх статутом.  

Стаття 13. Записи на рахунках у цінних паперах на

носіях  

*** 

Частина 2 

Для укладення на фондовій біржі чи на організаційно

позабіржовому ринку угод щодо цінних паперів, 

документарній формі, цінні папери мають бути 

депозитарії, що їх обслуговує.  

 

Закон України «Про Національний банк України» 

 

Стаття 42. Види операцій Національного банку

 

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

оформленого позабіржового 

Частина 2 – нова редакція 

 

Фондова біржа може бути засновником та учасником

паперів  

депозитарної діяльності зберігача 

повністю сплачений 

не менш як 7 мільйонів 

Стаття 11. Зберігачі цінних

*** 

Частина 1 абзац 2 речення 1 

 

Для отримання ліцензії на здійснення депозитарної

паперів акціонерне товариство або товариство

повинне мати повністю сплачений грошовими

розмірі не менш як 7 мільйонів гривень. 

цінних паперів  

на ведення реєстрів 

реєстраційна діяльність 

Стаття 12. Реєстратори власників

 

Частина 1 абзац 1 речення 1 

 

Акціонерні товариства та товариства з обмеженою

одержати ліцензію на ведення реєстрів власників

реєстраційна діяльність передбачена їх статутом

паперах на електронних 

організаційно оформленому 

паперів, які випущені в 

бути знерухомлені в 

Стаття 13. Записи на рахунках у цінних

 

*** 

Частина 2 

Для укладення на фондовій біржі угод щодо цінних

документарній формі, цінні папери мають бути

обслуговує. 

Національного банку  Стаття 42. Види операцій Національного

 

та учасником депозитарію. 

Зберігачі цінних паперів  

депозитарної діяльності зберігача цінних 

товариство з обмеженою відповідальністю 

грошовими коштами статутний капітал у 

власників іменних цінних паперів  

з обмеженою відповідальністю можуть 

власників іменних цінних паперів, якщо 

статутом. 

цінних паперах на електронних носіях  

щодо цінних паперів, які випущені в 

мають бути знерухомлені в депозитарії, що їх 

операцій Національного банку  
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Національний банк для забезпечення виконання покладених

функцій здійснює такі операції:  

 

*** 

4) купує та продає на вторинному ринку цінні папери

передбаченому законодавством України;  

 

 

Закон України «Про банки і банківську діяльність» 

 

Стаття 2. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 

андеррайтинг - купівля на первинному ринку цінних

наступним їх перепродажем інвесторам; укладання

гарантування повного або часткового продажу цінних

інвесторам, про повний чи частковий їх викуп за фіксованою

наступним перепродажем або про накладання на покупця

робити все можливе, щоб продати якомога більше цінних

беручи зобов'язання придбати будь-які цінні папери

продані;  

Стаття 19. Банківська ліцензія  

*** 

Частина 2 пункт 3 

 

Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську

отримання банківської ліцензії подає Національному

разом із заявою про видачу банківської ліцензії такі документи

*** 

3) копії зареєстрованого Державною комісією з цінних

фондового ринку звіту про результати закритого

розміщення акцій та свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

що створюється у формі публічного акціонерного товариства

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

покладених на нього 

цінні папери у порядку, 

Національний банк для забезпечення виконання

здійснює такі операції:  

 

*** 

4) купує (крім купівлі в емітента) та продає

законодавством порядку. Обмеження, встановлене

на придбання цінних паперів у емітента у

частини другої статті 71 цього Закону;  

 

значенні:  

ринку цінних паперів з 

укладання договору про 

цінних паперів емітента 

за фіксованою ціною з 

на покупця обов'язку 

більше цінних паперів, не 

папери, що не були 

Стаття 2. Визначення

У цьому Законі терміни вживаються у такому

Термін «андерайтинг» - виключено. 

 

Доповнено частиною третьою такого змісту

«Терміни «андерайтер» та «андерайтинг

визначених Законом України  «Про цінні папери

 

банківську діяльність, для 

Національному банку України 

такі документи:  

з цінних паперів та 

закритого (приватного) 

випуску акцій (для банку, 

товариства);  

Стаття 19. Банківська

*** 

Частина 2 пункт 3 

 

Юридична особа, яка має намір здійснювати

банківської ліцензії подає Національному 

видачу банківської ліцензії такі документи: 

***  

3) копії зареєстрованого Національною комісією

ринку звіту про результати закритого (приватного

про реєстрацію випуску акцій (для банку, що

акціонерного товариства); 

виконання покладених на нього функцій 

та продає цінні папери в установленому 

встановлене цим пунктом, не поширюється 

емітента у випадках, передбачених пунктом 3 

Визначення термінів 

такому значенні:  

змісту: 

андерайтинг» вживаються у значеннях, 

цінні папери та фондовий ринок». 

Банківська ліцензія  

здійснювати банківську діяльність, для отримання 

Національному банку України разом із заявою про 

документи:  

комісією з цінних паперів та фондового 

приватного) розміщення акцій та свідоцтва 

банку, що створюється у формі публічного 
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Стаття 33. Акції банку та паї банку

*** 

Частина 6 речення 1 – змінено редакцію 

 

Банк-емітент продає свої акції на первинному ринку безпосередньо

через андеррайтерів.   

Стаття 34. Істотна участь  

*** 

Частина 3  

Національний банк України розглядає документи, визначені

протягом трьох місяців з дня отримання повного пакета

документів.  

 

Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці

 

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить

таємницю, розкривається банками:  

 

*** Доповнено пунктом 7 

 

6) органам державної виконавчої служби на їх письмову

виконання рішень судів та рішень, що підлягають

виконанню відповідно до Закону України "Про виконавче

стосовно стану рахунків конкретної юридичної особи або

фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності. 

 

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

банку 

ринку безпосередньо або 

Стаття 33. Акції банку

*** 

Частина 6 речення 1 – нова редакція 

 

Банк розміщує свої акції першим власникам безпосередньо

андеррайтерів. 

визначені у цій статті, 

повного пакета відповідних 

Стаття 34. Істотна

*** 

Частина 3  

Національний банк України розглядає документи

трьох місяців з дня отримання повного пакета

зазначений у частині першій цієї статті

професійної діяльності на фондовому ринку

інформує Національну комісію з цінних

зазначених осіб, які мають наміри набути

такому банку. 

 

банківської таємниці 

яка містить банківську 

письмову вимогу з питань 

підлягають примусовому 

виконавче провадження", 

особи або фізичної особи, 

Стаття 62. Порядок розкриття

 

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб

розкривається банками:  

 

*** Доповнено пунктом 7 

 

6) органам державної виконавчої служби на їх

рішень судів та рішень, що підлягають примусовому

Закону України "Про виконавче провадження

юридичної особи або фізичної особи, фізичної

діяльності; 

 

7) Національній комісії з цінних паперів

самостійного подання банком інформації

адміністративних даних відповідно до законів

Акції банку та паї банку 

власникам безпосередньо або через 

Істотна участь  

документи, визначені у цій статті, протягом 

пакета відповідних документів. У разі якщо 

статті банк має ліцензію на провадження 

фондовому ринку Національний банк України 

цінних паперів та фондового ринку про 

набути або збільшити істотну участь у 

розкриття банківської таємниці 

фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, 

служби на їх письмову вимогу з питань виконання 

підлягають примусовому виконанню відповідно до 

провадження", стосовно стану рахунків конкретної 

фізичної особи - суб'єкта підприємницької 

паперів та фондового ринку у випадках 

інформації про банк як емітент та 

до законів про цінні папери та фондовий 



Порівняльна таблиця 

змін до деяких законодавчих актів Українищодо удосконалення

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури

Підготувала: Заступник директора ДУ «АРІФРУ» Радченко

 

smida.gov.ua 

 

Закон України «Про інститути спільного інвестування

 

Стаття 49. Обсяг інформації ІСІ, порядок та строки

Комісії 

Інформація про діяльність ІСІ подається Комісії у разі:  

реєстрації проспекту першої та наступних емісій цінних паперів

реєстрації випуску цінних паперів ІСІ першої та наступних

звітування за результатами господарсько-фінансової діяльності

повідомлення про зміни, що відбулися в господарській

впливають на вартість цінних паперів ІСІ або розмір доходу

перевірок діяльності ІСІ Комісією.  

Обсяг, порядок та строки подання зазначених

встановлюються Комісією. Комісія може встановлювати

вимоги щодо форми документів, поданих на електронних

Будь-які рекламні матеріали, що стосуються діяльності

ІСІ, які планується розповсюдити, затверджуються

управління активами, яка здійснює управління активами

та подаються Комісії. Реклама цінних паперів ІСІ повинна

наявність проспекту емісії цінних паперів ІСІ та

отримання.  

Комісія протягом 15 днів після отримання рекламних

розглядає подані матеріали та повідомляє компанію

активами про погодження рекламних матеріалів або

заперечення щодо розміщення рекламних матеріалів

недостовірними або не відповідають законодавству про

та вимогам до реклами цінних паперів, 

законодавством про рекламу на ринку цінних паперів

Комісія у встановленому законодавством порядку може

повноваження щодо погодження рекламни

саморегулівній організації, яка об'єднує компанії

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

ринок. 

 

інвестування» 

строки її подання 

 

цінних паперів ІСІ;  

наступних емісій;  

вої діяльності;  

господарській діяльності ІСІ і 

розмір доходу за ними;  

зазначених документів 

встановлювати додаткові 

електронних носіях.  

діяльності конкретного 

затверджуються компанією з 

активами такого ІСІ, 

ІСІ повинна зазначати 

ІСІ та умови його 

рекламних матеріалів 

компанію з управління 

матеріалів або обґрунтоване 

матеріалів, які є 

законодавству про цінні папери 

паперів, встановленим 

паперів.  

порядку може делегувати 

рекламних матеріалів 

компанії з управління 

Стаття 49. Обсяг інформації ІСІ, порядок

Інформація про діяльність ІСІ подається Комісії

реєстрації проспекту першої та наступних емісій

реєстрації випуску цінних паперів ІСІ першої

звітування за результатами господарсько-фінансової

повідомлення про зміни, що відбулися в господарській

на вартість цінних паперів ІСІ або розмір до

перевірок діяльності ІСІ Комісією.  

Обсяг, порядок та строки подання зазначених

Комісією. Комісія може встановлювати додаткові

поданих на електронних носіях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частина 3-6 - виключена 
 

порядок та строки її подання Комісії 

подається Комісії у разі:  

наступних емісій цінних паперів ІСІ;  

першої та наступних емісій;  

фінансової діяльності;  

в господарській діяльності ІСІ і впливають 

розмір доходу за ними;  

зазначених документів встановлюються 

додаткові вимоги щодо форми документів, 
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активами.  

Саморегулівна організація, яка об'єднує компанії з управління

активами, має право зобов'язати відповідну компанію

активами внести зміни до рекламних матеріалів, які є

недостовірними та не відповідають законодавству. 

 

 

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання

 

Стаття 1. Визначення термінів  

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні

 

*** 

21) структура власності - система правовідносин юридичних

осіб, що дає змогу визначити всіх осіб, які мають

опосередковану істотну участь в юридичній особі

відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи

 

*** 

 

13) афілійована особа - юридична особа, в статутному

капіталі якої фінансова установа має істотну участь або

участь у статутному (складеному) капіталі фінансової установи

14) ділова репутація - сукупність документально

інформації про особу, що дає можливість зробити

відповідність її господарської та/або професійної діяльності

законодавства, а для фізичної особи - також про належний

професійних здібностей та управлінського досвіду, а та

особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері

діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом

15) корпоративне управління - система відносин, яка визначає

процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

компанії з управління 

компанію з управління 

які є 

державне регулювання ринків фінансових послуг» 

значенні:  

 

юридичних та фізичних 

мають пряму та/або 

особі, у тому числі 

юридичної особи;  

статутному (складеному) 

участь або яка має істотну 

фінансової установи; 

документально підтвердженої 

зробити висновок про 

професійної діяльності вимогам 

про належний рівень 

а також відсутність в 

у сфері господарської 

установленому законом порядку; 

яка визначає правила та 

господарського товариства 

Стаття 1. Визначення

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому

 

*** 

Пункт 21 частина 1 – виключено 

 

Пункт 13-20 – вважати пунктами 25-32  

 

 

*** 

 

25) афілійована особа - юридична особа, в статутному

фінансова установа має істотну участь або

(складеному) капіталі фінансової установи; 

26) ділова репутація - сукупність документально

особу, що дає можливість зробити висновок

та/або професійної діяльності вимогам законодавства

про належний рівень професійних здібностей

відсутність в особи судимості за корисливі

господарської діяльності, не знятої або не

порядку; 

27) корпоративне управління - система 

процедури прийняття рішень щодо діяльності

Визначення термінів  

у такому значенні:  

 

  

особа, в статутному (складеному) капіталі якої 

участь або яка має істотну участь у статутному 

 

документально підтвердженої інформації про 

висновок про відповідність її господарської 

законодавства, а для фізичної особи - також 

здібностей та управлінського досвіду, а також 

корисливі злочини і за злочини у сфері 

або не погашеної в установленому законом 

система відносин, яка визначає правила та 

діяльності господарського товариства та 
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та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків

товариства та його учасниками стосовно управління товариством

16) пов'язана особа - керівник фінансової установи, член

фінансової установи, виконавчого органу, керівник

внутрішнього аудиту; керівник юридичної особи, яка має

у фінансовій установі; споріднена особа фінансової

афілійована особа фінансової установи; керівник, контролер

особи фінансової установи; керівник, контролер афілійованої

фінансової установи; члени сім'ї фізичної особи, яка

фінансової установи, членом наглядової ради фінансової

виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішньог

керівником, контролером спорідненої особи, керівником

афілійованої особи (членами сім'ї фізичної особи вважаються

(дружина), діти або батьки як фізичної особи, так і її чоловіка

а також чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків

юридична особа, в якій члени сім'ї фізичної особи, яка

фінансової установи, членом наглядової ради фінансової

виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього

керівником, контролером спорідненої особи, керівником

афілійованої особи, є керівниками або контролерами; 

17) посередницькі послуги на ринках фінансових послуг

юридичних осіб чи фізичних осіб - підприємців

консультування, експертно-інформаційні послуги, роботу

укладення та виконання (супроводження) договорів

фінансових послуг, інші послуги, визначені законами

регулювання окремих ринків фінансових послуг; 

18) структура власності - система взаємовідносин

фізичних осіб, що дає змогу визначити всіх осіб, які мають

в юридичній особі, у тому числі відносини контролю

такої юридичної особи; 

19) спільний контроль - розподіл контролю за господарською

відповідно до договору про спільну діяльність; 

20) споріднена особа - юридична особа, яка має спільних

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

обов'язків між органами 

управління товариством; 

член наглядової ради 

керівник підрозділу 

яка має істотну участь 

фінансової установи; 

контролер спорідненої 

контролер афілійованої особи 

особи, яка є керівником 

фінансової установи, 

внутрішнього аудиту, 

керівником, контролером 

вважаються її чоловік 

її чоловіка (дружини), 

батьків фізичної особи); 

особи, яка є керівником 

фінансової установи, 

внутрішнього аудиту, 

керівником, контролером 

фінансових послуг - діяльність 

підприємців, що включає 

роботу з підготовки, 

договорів про надання 

законами з питань 

взаємовідносин юридичних та 

які мають істотну участь 

контролю між ними щодо 

господарською діяльністю 

спільних з фінансовою 

здійснення контролю, а також розподіл прав

та його учасниками стосовно управління товариством

 

28) пов'язана особа - керівник фінансової

фінансової установи, виконавчого органу

аудиту; керівник юридичної особи, яка має

споріднена особа фінансової установи; афілійов

керівник, контролер спорідненої особи фінансової

афілійованої особи фінансової установи; 

керівником фінансової установи, членом наглядової

виконавчого органу, керівником підрозділу

контролером спорідненої особи, керівником

(членами сім'ї фізичної особи вважаються її

фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а

дітей або батьків фізичної особи); юридична

особи, яка є керівником фінансової установи

установи, виконавчого органу, керівником

керівником, контролером спорідненої особи

особи, є керівниками або контролерами; 

 

29) посередницькі послуги на ринках фінансових

осіб чи фізичних осіб - підприємців, що

інформаційні послуги, роботу з підготовки

(супроводження) договорів про надання

визначені законами з питань регулювання окремих

 

30) структура власності - система взаємовідносин

дає змогу визначити всіх осіб, які мають істотну

числі відносини контролю між ними щодо такої

 

31) спільний контроль - розподіл контролю

відповідно до договору про спільну діяльність

32) споріднена особа - юридична особа, яка має

прав і обов'язків між органами товариства 

управління товариством; 

фінансової установи, член наглядової ради 

органу, керівник підрозділу внутрішнього 

яка має істотну участь у фінансовій установі; 

установи афілійована особа фінансової установи; 

фінансової установи; керівник, контролер 

установи; члени сім'ї фізичної особи, яка є 

членом наглядової ради фінансової установи, 

підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, 

керівником, контролером афілійованої особи 

вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки як 

дружини), а також чоловік (дружина) будь-кого з 

юридична особа, в якій члени сім'ї фізичної 

установи, членом наглядової ради фінансової 

иком підрозділу внутрішнього аудиту, 

особи, керівником, контролером афілійованої 

фінансових послуг - діяльність юридичних 

що включає консультування, експертно-

підготовки, укладення та виконання 

надання фінансових послуг, інші послуги, 

регулювання окремих ринків фінансових послуг; 

взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що 

мають істотну участь в юридичній особі, у тому 

щодо такої юридичної особи; 

контролю за господарською діяльністю 

діяльність; 

яка має спільних з фінансовою установою 
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установою власників істотної участі. 

Стаття 9. Капітал  

*** 

Частина 5 

 

Юридична чи фізична особа, яка має намір набути істотної

фінансовій установі або збільшити її таким чином, що

буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати

відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової

права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової

зобов'язана отримати письмове погодження органу

державне регулювання ринків фінансових послуг, 

передбачено законами з питань регулювання окремих ринків

послуг. 

 

 

 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних

 

Стаття 36. Порядок проведення державної реєстрації

юридичної особи в результаті її ліквідації

*** 

Частина 3 – змінено редакцію 

 

3. У разі проведення державної реєстрації припинення

товариств додатково подається копія розпорядження

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

власників істотної участі. 

набути істотної участі у 

чином що зазначена особа 

контролювати 10, 25, 50 і 75 

інансової установи чи 

фінансової установи, 

органу, який здійснює 

послуг, якщо інше не 

окремих ринків фінансових 

Стаття 9. Капітал

*** 

Частина 5 

 

Юридична чи фізична особа, яка має намір

установі (крім корпоративного інвестиційного

чином, що зазначена особа буде прямо

контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного

фінансової установи чи права голосу придбаних

установи, зобов'язана отримати письмове

державне регулювання ринків фінансових

законами з питань регулювання окремих ринків

 

Доповнено частиною тринадцятою такого змісту

13. Набуття істотної участі нерезидентами у фінансовій

таким чином, що нерезидент буде прямо чи опосередковано

контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного

фінансової установи, здійснюється відповідно

У тексті Закону слова “Державна комісія з цінних

усіх відмінках замінити словами “Національна

фондового ринку” у відповідному відмінку. 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» 

реєстрації припинення 

ліквідації  

 

припинення акціонерних 

розпорядження про скасування 

Стаття 36. Порядок проведення державної

особи в результаті

*** 

Частина 3 – нова редакція 

 

3. У разі проведення державної реєстрації

крім документів, передбачених частиною п

 9. Капітал  

намір набути істотної участі у фінансовій 

інвестиційного фонду) або збільшити її таким 

прямо чи опосередковано володіти або 

відсотків статутного (складеного) капіталу такої 

придбаних акцій (часток) в органах фінансової 

письмове погодження органу, який здійснює 

фінансових послуг, якщо інше не передбачено 

окремих ринків фінансових послуг. 

такого змісту: 

нерезидентами у фінансовій установі або збільшення її 

чи опосередковано володіти або 

статутного (складеного) капіталу такої 

відповідно до вимог, встановлених цією статтею.  

комісія з цінних паперів та фондового ринку” в 

Національна комісія з цінних паперів та 

 

державної реєстрації припинення юридичної 

результаті її ліквідації  

 

реєстрації припинення акціонерного товариства, 

частиною першою цієї статті, додатково подається 
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реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною комісією

паперів та фондового ринку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

14. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію

юридичної особи органам статистики, державної податкової

Пенсійного фонду України встановлюється статтею 40 цього

 

Стаття 37. Порядок проведення державної реєстрації

юридичної особи в результаті злиття, приєднання

перетворення  

 

*** 

Доповнено частиною 5 (після частини 4) 

 

 

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

Національною комісією з цінних 

 

реєстрацію припинення 

державної податкової служби, 

 40 цього Закону.  

копія розпорядження про скасування реєстрації

Національною комісією з цінних паперів та фондового

У разі проведення державної реєстрації припинення

цінних паперів, крім документів, передбачених

додатково подається довідка відповідного органу

паперів та фондового ринку про відсутність

цієї юридичної особи. 

Спеціально уповноважений орган з питань

Національною комісією з цінних паперів та фондового

державним реєстратором інформації про 

особами в порядку, встановленому спеціально

державної реєстрації за погодженням з Національною

фондового ринку.  

*** 

14. Порядок надання відомостей про державну

особи органам статистики, державної податкової

України, Національної комісії з цінних паперів

встановлюється статтею 40 цього Закону.  

 

реєстрації припинення 

приєднання, поділу або 

Стаття 37. Порядок проведення державної

особи в результаті злиття, приєднання

 

 

*** 

Доповнено частиною 5 (після частини 4) 

 

5. У разі проведення державної реєстрації припинення

документів, передбачених частиною першою

розпорядження про скасування реєстрації випуску

комісією з цінних паперів та фондового ринку

У разі проведення державної реєстрації припинення

цінних паперів, крім документів, передбачених

скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена 

паперів та фондового ринку. 

реєстрації припинення юридичної особи - емітента 

передбачених частиною першою цієї статті, 

відповідного органу Національної комісії з цінних 

відсутність нескасованих випусків цінних паперів 

питань державної реєстрації спільно з 

паперів та фондового ринку забезпечує отримання 

про емісію цінних паперів юридичними 

спеціально уповноваженим органом з питань 

Національною комісією з цінних паперів та 

 

державну реєстрацію припинення юридичної 

податкової служби, Пенсійного фонду 

цінних паперів та фондового ринку  

державної реєстрації припинення юридичної 

приєднання, поділу або перетворення  

 

реєстрації припинення акціонерних товариств, крім 

першою цієї статті, додатково подається копія 

реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною 

ринку. 

реєстрації припинення юридичної особи - емітента 

бачених частиною першою цієї статті, 
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Стаття 38. Порядок державної реєстрації припинення

особи на підставі судового рішення, що не пов'язане з

юридичної особи  

 

*** 

Частина 2 

Підставами для постановлення судового рішення щодо

юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної

зокрема є:  

 

*** Доповнено пунктами 7-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Частина 3 

3. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного

дати надходження судового рішення щодо припинення юридичної

що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, внести

державного реєстру запис щодо цього судового рішення

повідомити органи статистики, державної податкової служби

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

додатково подається довідка відповідного органу

паперів та фондового ринку про відсутність

цієї юридичної особи”. 

 

Частини 5-16 - вважати частинами 6-17 

 

припинення юридичної 

язане з банкрутством 

рішення щодо припинення 

банкрутством юридичної особи, 

наступного робочого дня з 

припинення юридичної особи, 

особи, внести до Єдиного 

рішення та в той же день 

податкової служби, Пенсійного 

Стаття 38. Порядок державної реєстрації

підставі судового рішення, що не пов'язане

 

 

*** 

Частина 2 

Підставами для постановлення судового рішення

особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної

 

 

*** Доповнено пунктами 7-9 

 

неподання акціонерним товариством протягом

комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації

нескликання акціонерним товариством загальних

роківпоспіль; 

неутворення органів акціонерного товариства

Національною комісією з цінних паперів та

приватного розміщення акцій серед засновників

 

*** 

Частина 3 

3. Державний реєстратор повинен не пізніше

надходження судового рішення щодо припин

пов'язано з банкрутством юридичної особи, внести

запис щодо цього судового рішення та 

статистики, державної податкової служби

відповідного органу Національної комісії з цінних 

відсутність нескасованих випусків цінних паперів 

реєстрації припинення юридичної особи на 

пов язане з банкрутством юридичної особи  

судового рішення щодо припинення юридичної 

юридичної особи, зокрема є:  

протягом двох років поспіль Національній 

ринку інформації, передбаченої законом; 

загальних зборів акціонерів протягом двох 

товариства протягом року з дня реєстрації 

паперів та фондового ринку звіту про результати 

засновників акціонерного товариства. 

пізніше наступного робочого дня з дати 

щодо припинення юридичної особи, що не 

особи, внести до Єдиного державного реєстру 

рішення та в той же день повідомити органи 

служби, Пенсійного фонду України, 
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фонду України та юридичну особу, щодо якої було прийнято

рішення, про внесення до Єдиного державного реєстру такого

8. Документи для проведення державної реєстрації

юридичної особи подаються головою комісії з припинення

комісії) юридичної особи, яку призначив суд, або головою

припинення (ліквідаційної комісії), якого вказав в Єдиному

реєстрі державний реєстратор, у порядку, який встановлено

першою - шостою статті 36 або частинами першою - 

цього Закону.  

 

*** 

11. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію

юридичної особи органам статистики, державної податкової

Пенсійного фонду України встановлюється статтею 40 цього

Стаття 39. Порядок державної реєстрації припинення

особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної

банкрутом  

 

*** 

2. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного

дати надходження судових рішень внести до Єдиного

реєстру запис про такі рішення суду і в той же день повідомити

статистики, державної податкової служби, Пенсійного

про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису

 

 

*** 

6. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного

дати надходження судового рішення про ліквідацію юридичної

банкрута заповнити реєстраційну картку про державну

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

було прийнято судове 

реєстру такого запису.  

 

 

реєстрації припинення 

припинення (ліквідаційної 

або головою комісії з 

Єдиному державному 

встановлено частинами 

 сьомою статті 37 

реєстрацію припинення 

державної податкової служби, 

 40 цього Закону.  

Національної комісії з цінних паперів та фондового

щодо якої було прийнято судове рішення, про

реєстру такого запису.  

8. Документи для проведення державної реєстрації

подаються головою комісії з припинення (ліквідаційної

яку призначив суд, або головою комісії з припинення

вказав в Єдиному державному реєстрі державний

встановлено частинами першою - шостою

восьомою статті 37 цього Закону.  

 

 

*** 

11. Порядок надання відомостей про державну

особи органам статистики, державної податкової

України, Національної комісії з цінних паперів

встановлюється статтею 40 цього Закону. 

припинення юридичної 

юридичної особи 

наступного робочого дня з 

Єдиного державного 

день повідомити органи 

Пенсійного фонду України 

такого запису.  

пного робочого дня з 

ліквідацію юридичної особи - 

державну реєстрацію 

Стаття 39. Порядок державної реєстрації

судовим рішенням щодо визнання

 

 

*** 

2. Державний реєстратор повинен не пізніше

надходження судових рішень внести до Єдиного

рішення суду і в той же день повідомити органи

служби, Пенсійного фонду України, Національної

фондового ринку  про внесення до Єдиного

 

 

*** 

6. Державний реєстратор повинен не пізніше

надходження судового рішення про ліквідацію

заповнити реєстраційну картку про державну

паперів та фондового ринку  та юридичну особу, 

рішення, про внесення до Єдиного державного 

 

державної реєстрації припинення юридичної особи 

припинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи, 

комісії з припинення (ліквідаційної комісії), якого 

реєстрі державний реєстратор, у порядку, який 

шостою статті 36 або частинами першою - 

державну реєстрацію припинення юридичної 

податкової служби, Пенсійного фонду 

цінних паперів та фондового ринку  

реєстрації припинення юридичної особи за 

визнання юридичної особи банкрутом  

пізніше наступного робочого дня з дати 

Єдиного державного реєстру запис про такі 

ідомити органи статистики, державної податкової 

Національної комісії з цінних паперів та 

Єдиного державного реєстру такого запису.  

пізніше наступного робочого дня з дати 

ліквідацію юридичної особи - банкрута 

державну реєстрацію припинення юридичної 
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припинення юридичної особи, внести до Єдиного державного

запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної

та в той же день передати органам статистики, державної

служби, Пенсійного фонду України повідомлення про

Єдиного державного реєстру запису про проведення державної

припинення для зняття юридичної особи з обліку.  

 

 

*** 

9. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного

дати надходження судового рішення щодо припинення

справі про банкрутство юридичної особи внести до Єдиного

реєстру запис про припинення провадження у справі 

юридичної особи та в той же день повідомити органи

державної податкової служби, Пенсійного фонду України

такого запису для зняття юридичної особи з обліку.  

Стаття 40. Порядок надання відомостей органам статистики

державної податкової служби, Пенсійного фонду України

реєстрації припинення юридичної особи (змінено назву

1. Державний реєстратор у день державної реєстрації

юридичної особи відповідно до статей 36 - 39 цього Закону

надіслати відповідним органам статистики, державної

служби, Пенсійного фонду України повідомлення 

державної реєстрації припинення юридичної особи

номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного

реєстру та відомості реєстраційної картки на проведення

реєстрації припинення юридичної особи, що є підставою

юридичної особи з обліку в органах статистики, державної

служби, Пенсійного фонду України. 

2. Повідомлення про проведення державної реєстрації

юридичної особи на підставі рішення суду щодо ліквідації

особи та відомості відповідної реєстраційної картки є

зняття юридичної особи з обліку в органах статистики

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

Єдиного державного реєстру 

припинення юридичної особи 

державної податкової 

повідомлення про внесення до 

проведення державної реєстрації 

наступного робочого дня з 

припинення провадження у 

до Єдиного державного 

справі про банкрутство 

повідомити органи статистики, 

України про внесення 

особи, внести до Єдиного державного реєстру

реєстрації припинення юридичної особи та

статистики, державної податкової служби

Національної комісії з цінних паперів та

внесення до Єдиного державного реєстру

реєстрації припинення для зняття юридичної

 

 

*** 

9. Державний реєстратор повинен не пізніше

надходження судового рішення щодо припинення

банкрутство юридичної особи внести до Єдиного

припинення провадження у справі про банкрутство

день повідомити органи статистики, державної

фонду України, Національної комісії з цінних

внесення такого запису для зняття юридичної

органам статистики, 

фонду України щодо 

змінено назву статті) 

реєстрації припинення 

цього Закону зобов'язаний 

державної податкової 

повідомлення про проведення 

особи із зазначенням 

Єдиного державного 

проведення державної 

підставою для зняття 

державної податкової 

реєстрації припинення 

ліквідації юридичної 

картки є підставою для 

статистики, державної 

Стаття 40. Порядок надання органам, що

відомостей про реєстрацію припинення юридичної

 

1. Державний реєстратор у день державної реєстрації

відповідно до статей 36 - 39 цього Закону

органам статистики, державної податкової

Національної комісії з цінних паперів та

проведення державної реєстрації припинення

номера та дати внесення відповідного запису

відомості реєстраційної картки на проведення

юридичної особи, що є підставою для зняття

органах та/або вчинення інших дій щодо

особи відповідно до законодавства.  

2. Повідомлення про проведення державної

особи на підставі рішення суду щодо ліквідації

відповідної реєстраційної картки є підставою

в органах статистики, державної податкової

реєстру запис про проведення державної 

особи та в той же день передати органам 

служби, Пенсійного фонду України, 

паперів та фондового ринку  повідомлення про 

реєстру запису про проведення державної 

юридичної особи з обліку. 

пізніше наступного робочого дня з дати 

припинення провадження у справі про 

до Єдиного державного реєстру запис про 

банкрутство юридичної особи та в той же 

державної податкової служби, Пенсійного 

цінних паперів та фондового ринку  про 

юридичної особи з обліку. 

органам, що ведуть облік юридичних осіб, 

ипинення юридичної особи (нова назва статті) 

державної реєстрації припинення юридичної особи 

Закону зобов'язаний надіслати відповідним 

податкової служби, Пенсійного фонду України, 

паперів та фондового ринку повідомлення про 

припинення юридичної особи із зазначенням 

запису до Єдиного державного реєстру та 

проведення державної реєстрації припинення 

для зняття юридичної особи з обліку в цих 

щодо припинення зазначеної юридичної 

державної реєстрації припинення юридичної 

щодо ліквідації юридичної особи та відомості 

підставою для зняття юридичної особи з обліку 

даткової служби, Пенсійного фонду України, 
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податкової служби, Пенсійного фонду України.  

Стаття 41. Порядок внесення до Єдиного державного

судового рішення щодо відміни державної реєстрації

юридичної особи  

 

*** 

 

3. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного

дати надходження судового рішення щодо відміни державної

припинення юридичної особи внести до Єдиного державного

запис про відміну державної реєстрації припинення юриди

той же день повідомити органи статистики, державної

служби, Пенсійного фонду України про внесення такого

взяття юридичної особи на облік, а також повідомити

про внесення до Єдиного державного реєстру зап

державної реєстрації її припинення.  

 

Закон України «Про іпотеку» 

 

Стаття 20. Заставна  

Заставна - це борговий цінний папір, який засвідчує безумовне

його власника на отримання від боржника виконання

зобов'язанням, за умови, що воно підлягає виконанню в

а в разі невиконання основного зобов'язання - право звернути

на предмет іпотеки.  

 

Закон України «Про рекламу» 

 

Стаття 25. Реклама цінних паперів 

 

Змінено редакцію 

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

Національної комісії з цінних паперів та фондового

 

державного реєстру 

реєстрації припинення 

наступного робочого дня з 

державної реєстрації 

Єдиного державного реєстру 

юридичної особи та в 

державної податкової 

внесення такого запису для 

повідомити юридичну особу 

запису про відміну 

Стаття 41. Порядок внесення до Єдиного

рішення щодо відміни державної реєстрації

 

 

*** 

 

3. Державний реєстратор повинен не пізніше

надходження судового рішення щодо відміни

юридичної особи внести до Єдиного державного

державної реєстрації припинення юридичної

органи статистики, державної податкової служби

Національної комісії з цінних паперів та фондового

запису для взяття юридичної особи на облік

відповідно до законодавства, а також повідомити

до Єдиного державного реєстру запису про відміну

припинення. 

засвідчує безумовне право 

виконання за основним 

виконанню в грошовій формі, 

право звернути стягнення 

Стаття 20. Заставна

Заставна - це іпотечний цінний папір, який засвідчує

власника на отримання від боржника виконання

умови, що воно підлягає виконанню в грошовій

основного зобов'язання - право звернути стягнення

 Стаття 25. Реклама цінних паперів

 

Нова редакція 

та фондового ринку. 

Єдиного державного реєстру судового 

реєстрації припинення юридичної особи  

пізніше наступного робочого дня з дати 

відміни державної реєстрації припинення 

державного реєстру запис про відміну 

юридичної особи та в той же день повідомити 

податкової служби, Пенсійного фонду України, 

та фондового ринку про внесення такого 

на облік та/або вчинення інших дій 

повідомити юридичну особу про внесення 

про відміну державної реєстрації її 

 20. Заставна 

який засвідчує безумовне право його 

виконання за основним зобов'язанням, за 

грошовій формі, а в разі невиконання 

звернути стягнення на предмет іпотеки. 

цінних паперів та фондового ринку 
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1. Рекламою цінних паперів визнається реклама про:  

цінні папери, які емітуються та/або перебувають в обігу; 

учасника ринку цінних паперів та його діяльність;  

угоди з цінними паперами та/або умови цих угод.  

Інформація, яка відповідно до законодавства про цінні

нормативно-правових актів Національної комісії з цінних

фондового ринку підлягає обов'язковому оприлюдненню

рекламою цінних паперів.  

2. Рекламодавцями реклами цінних паперів можуть бути

ринку цінних паперів, передбачені Законом України "Про

фондову біржу".  

3. Реклама рекламодавців - учасників ринку цінних паперів

відомості про наявність спеціального дозволу, ліцензії

право на здійснення відповідного виду діяльності на

паперів, із зазначенням номера дозволу, ліцензії, дати

найменування органу, який видав цей дозвіл, ліцензію.  

Це положення не застосовується у випадках, коли здійснюється

знаків для товарів та послуг учасника ринку цінних паперів

послуг щодо цінних паперів.  

4. Рекламодавцям реклами цінних паперів при замовленні

та розповсюдження забороняється:  

вказувати розмір доходу, який передбачається одержати

паперами, крім випадків, коли це необхідно вказувати

вимог законодавства про цінні папери, та надавати

зростання курсової вартості цінних паперів;  

рекламувати цінні папери до публікації інформації про

паперів та їх реєстрацію відповідно до законодавства про

нормативно-правових актів Національної комісії з цінних

фондового ринку;  

використовувати відомості, які відсутні в інформації про

паперів, що зареєстрована у Національній комісії з цінних

фондового ринку;  

використовувати інформацію про доход за цінними

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

обігу;  

про цінні папери та 

з цінних паперів та 

оприлюдненню, не вважається 

можуть бути лише учасники 

України "Про цінні папери і 

цінних паперів має містити 

ліцензії, що підтверджує 

діяльності на ринку цінних 

ліцензії, дати їх видачі та 

 

здійснюється реклама 

цінних паперів без реклами 

замовленні її виробництва 

одержати за цінними 

вказувати відповідно до 

надавати прогнози щодо 

інформації про випуск цінних 

законодавства про цінні папери та 

з цінних паперів та 

інформації про емісію цінних 

комісії з цінних паперів та 

цінними паперами або 

1. Рекламою цінних паперів та фондового ринку

характеру про: 

1) інститути спільного інвестування; 

2) цінні папери, які емітуються, та/або емісійні

(перебували) в обігу; 

3) товари та/або послуги, що пропонуються

ринку; 

4) товари та/або послуги, що пропонуються

професійних учасників фондового ринку; 

5) послуги уповноваженого рейтингового агентства

2. Не є рекламою цінних паперів та фондового

1) інформація, яка відповідно до закону та нормативно

комісії з цінних паперів та фондового

оприлюдненню; 

2) інформація, яка надається професійним

клієнтові або потенційному клієнтові під час

діяльності; 

3) інформація про господарську діяльність осіб

статті, якщо така інформація не пов'язана з діяльністю

4) узагальнені інформаційно-аналітичні матеріали

фондового ринку; 

5) інформація щодо цінних паперів та інших

до торгів на фондовій біржі, яка оприлюднюється

3. Рекламодавцями реклами цінних паперів та

1) щодо інститутів спільного інвестування

інвестиційний фонд або компанія з 

інвестиційного фонду; 

2) щодо цінних паперів, стосовно яких здійснюється

паперів, що перебувають (перебували) в обігу

зазначених цінних паперів, а також андеррайтер

андеррайтингу, укладеного з емітентом; 

3) щодо товарів та/або послуг професійного

діяльності - виключно професійний учасник

фондового ринку визнається інформація рекламного 

або емісійні цінні папери, що перебувають 

пропонуються професійним учасником фондового 

пропонуються саморегулівною організацією 

рейтингового агентства. 

фондового ринку: 

та нормативно-правових актів Національної 

фондового ринку підлягає обов'язковому 

професійним учасником фондового ринку своєму 

під час провадження таким учасником своєї 

діяльність осіб, зазначених у частині першій цієї 

язана з діяльністю на фондовому ринку; 

аналітичні матеріали та статистичні дані щодо стану 

інших фінансових інструментів, допущених 

оприлюднюється такою фондовою біржею. 

паперів та фондового ринку можуть бути: 

інвестування - виключно корпоративний 

з управління активами відповідного 

здійснюється емісія, та/або емісійних цінних 

в обігу, - виключно емітент або власник 

андеррайтер на підставі відповідного договору 

фесійного учасника фондового ринку та його 

учасник фондового ринку. Професійному 
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величину отриманого емітентом у минулому прибутку без

що цей прибуток не є гарантією отримання доходів у майбутньому

5. У разі, коли випуск цінних паперів визнано таким, 

емітент таких цінних паперів зобов'язаний припинити

реклами цих паперів у 3-денний термін з моменту

Національній комісії з цінних паперів та фондового 

наслідки підписки на цінні папери.  

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

прибутку без вказівки на те, 

у майбутньому.  

таким, що не відбувся, 

ити розповсюдження 

моменту реєстрації в 

фондового ринку звіту про 

учасникові фондового ринку забороняється

учасника фондового ринку; 

4) щодо товарів та/або послуг саморегулівн

фондового ринку - виключно така саморегулівна

фондового ринку; 

5) щодо послуг уповноваженого рейтингового

уповноважене рейтингове агентство. 

4. Не допускається розповсюдження державними

та фондового ринку, крім реклами, пов'язаної

цінних паперів та цінних паперів, що перебувають

Не допускається розповсюдження органами

цінних паперів та фондового ринку, крім реклами

обігом облігацій місцевих позик та цінних паперів

власності. 

5. Реклама цінних паперів повинна містити відомості

випуску цінних паперів, зазначені у свідоцтві

Реклама інститутів спільного інвестування

наявності свідоцтва про внесення таких інститутів

інститутів спільного інвестування, що підтверджує

діяльності у сфері спільного інвестування, із

його видачі, строку діяльності інституту спільного

Реклама товарів та/або послуг професійних

містити відомості щодо наявності ліцензії, яка

відповідного виду діяльності на фондовому

ліцензії, дати її видачі та строку дії, найменування

Реклама товарів та/або послуг саморегулівних

фондового ринку повинна містити відомості

реєстрацію саморегулівної організації професійних

зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.

Реклама послуг уповноважених рейтингових

щодо наявності свідоцтва про включення до

рейтингових агентств із зазначенням номера і

Інші відомості, які повинна містити реклама

забороняється рекламувати іншого професійного 

саморегулівної організації професійних учасників 

саморегулівна організація професійних учасників 

рейтингового агентства - виключно таке 

державними органами реклами цінних паперів 

язаної з розміщенням та обігом державних 

перебувають у державній власності. 

органами місцевого самоврядування реклами 

крім реклами, пов'язаної з розміщенням та 

цінних паперів, що перебувають у комунальній 

містити відомості щодо реєстрації відповідного 

свідоцтві про реєстрацію цього випуску. 

інвестування повинна містити відомості щодо 

інститутів до Єдиного державного реєстру 

що підтверджує право на провадження 

інвестування, із зазначенням номера свідоцтва, дати 

інституту спільного інвестування. 

професійних учасників фондового ринку повинна 

ліцензії, яка підтверджує право на провадження 

фондовому ринку, із зазначенням серії та номера 

найменування органу, який видав ліцензію. 

саморегулівних організацій професійних учасників 

відомості щодо наявності свідоцтва про 

професійних учасників фондового ринку із 

свідоцтва. 

рейтингових агентств повинна містити відомості 

включення до Державного реєстру уповноважених 

номера і дати видачі свідоцтва. 

реклама цінних паперів та фондового ринку, 
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удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

встановлюються Національною комісією з

відповідно до закону. 

6. Будь-яка реклама (зміни до реклами) цінних

передбачається розповсюдити, затверджується

подається не менше ніж за 10 робочих днів

комісії з цінних паперів та фондового ринку в

Національна комісія з цінних паперів та фондового

заборону розповсюдження реклами (внесення

фондового ринку відповідною особою із зазначенням

У разі якщо Національна комісія з цінних паперів

семи робочих днів з дня отримання проекту

паперів та фондового ринку, яку передбачається

рішення про заборону розповсюдження реклами

фондовому ринку, таке розповсюдження (внесення

Відповідне рішення Національної комісії з

щодо заборони або погодження розповсюдження

паперів та фондового ринку публікується на

робочого дня та надсилається рекламодавцю

його прийняття. 

7. Рекламодавцям під час замовлення виробництва

цінних паперів та фондового ринку забороняється

зазначати розмір доходу, який передбачається

тому числі за результатами екстраполяційного

збільшення вартості цінних паперів (крім цінних

рекламувати цінні папери до реєстрації

відповідного випуску згідно із законодавством

правовими актами Національної комісії з цінних

використовувати відомості, які не відповідають

відповідного випуску, зареєстрованого Національною

фондового ринку; 

використовувати інформацію про дохід 

отриманого емітентом у минулому прибутку

або прибуток не є гарантією отримання доходів

комісією з цінних паперів та фондового ринку 

реклами цінних паперів та фондового ринку, яку 

затверджується відповідним рекламодавцем та 

днів до дня її оприлюднення Національній 

ринку в установленому нею порядку. 

та фондового ринку приймає рішення про 

внесення змін до реклами) цінних паперів та 

із зазначенням підстави. 

цінних паперів та фондового ринку протягом 

проекту реклами (змін до реклами) цінних 

передбачається розповсюдити, не прийняла 

розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) на 

ення внесення змін) вважається погодженим. 

комісії з цінних паперів та фондового ринку 

розповсюдження реклами (змін до реклами) цінних 

публікується на її офіційному сайті протягом одного 

рекламодавцю протягом трьох робочих днів з дня 

виробництва та розповсюдження реклами 

забороняється: 

передбачається одержати за цінними паперами (у 

екстраполяційного прогнозу), та робити прогнози щодо 

крім цінних паперів з фіксованою дохідністю); 

реєстрації проспекту емісії цінних паперів 

законодавством про цінні папери та нормативно-

з цінних паперів та фондового ринку; 

відповідають проспекту емісії цінних паперів 

Національною комісією з цінних паперів та 

дохід за цінними паперами або розмір 

прибутку без посилання на те, що такий дохід 

доходів у майбутньому; 
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Стаття 26. Контроль за дотриманням законодавства

*** 

Частина 2 – змінено редакцію 

 

2. На вимогу органів державної влади, на які покладено

дотриманням законодавства про рекламу, рекламодавці

розповсюджувачі реклами зобов'язані надавати документи

письмові пояснення, відео- та звукозаписи, а також іншу

необхідну для здійснення ними повноважень щодо контролю

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

використовувати порівняльну рекламу шляхом

осіб, які провадять аналогічну діяльність на

чи відповідає дійсності така інформація про недоліки

застосовані державними органами до таких осіб

8. У разі якщо емісію цінних паперів визнано

випуск цінних паперів визнано таким, що не

зобов'язаний припинити розповсюдження реклами

випуску у триденний строк з дня оприлюднення

Національної комісії з цінних паперів та фондового

уповноваженої особи цієї Комісії. 

У разі виявлення порушення вимог законодавства

з цінних паперів та фондового ринку

розповсюдження відповідної реклами цінних

повідомляє рекламодавцям та розповсюджувачам

здійснювали розповсюдження реклами) протягом

прийняття такого рішення. 

У разі прийняття Національною комісією з

рішення про зупинення розповсюдження 

припинити її розповсюдження у триденний строк

Порядок поновлення розповсюдження реклами

встановлюється Національною комісією з цінних

9. Положення цієї статті не застосовуються до

учасниками фондового ринку або уповноваженими

не належить до реклами цінних паперів та фондового

законодавства про рекламу 

покладено контроль за 

рекламодавці, виробники та 

документи, усні чи 

також іншу інформацію, 

контролю.  

Стаття 26. Контроль за дотриманням

*** 

Частина 2 – нова редакція 

 

2. На вимогу органів державної влади, на які

за дотриманням вимог законодавства про рекламу

розповсюджувачі реклами зобов'язані надавати

пояснення, відео- та звукозаписи, а також

здійснення ними повноважень щодо контролю

шляхом зазначення недоліків у діяльності 

діяльність на фондовому ринку, незалежно від того, 

о недоліки, зокрема про санкції, які були 

таких осіб. 

визнано недобросовісною або недійсною, або 

що не відбувся, емітент таких цінних паперів 

розповсюдження реклами цінних паперів відповідного 

дня оприлюднення відповідного рішення 

паперів та фондового ринку або розпорядження 

законодавства про рекламу Національна комісія 

ринку приймає рішення про зупинення 

цінних паперів та фондового ринку, про що 

розповсюджувачам (засоби масової інформації, що 

реклами) протягом п'яти робочих днів з дня 

комісією з цінних паперів та фондового ринку 

розповсюдження реклами рекламодавець зобов'язаний 

триденний строк з дня його оприлюднення. 

реклами цінних паперів та фондового ринку 

з цінних паперів та фондового ринку. 

застосовуються до реклами, що розповсюджується 

уповноваженими рейтинговими агентствами, але 

та фондового ринку. 

дотриманням законодавства про рекламу 

на які згідно із законом покладено контроль 

про рекламу, рекламодавці, виробники та 

надавати документи, усні та/або письмові 

також іншу інформацію, необхідну для 

контролю. 
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Органи державної влади зобов'язані повідомляти

виробників та розповсюджувачів реклами про розгляд

порушення ними законодавства про рекламу не пізніш

такого розгляду, а у невідкладних випадках - не пізніш як

 

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок

 

Стаття 1. Визначення термінів  

 

Змінено редакцію 

1. У цьому Законі терміни використовуються у такому значенні

випуск цінних паперів - сукупність певного виду емісійних

одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають

випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, забезпечують

власникам однакові права незалежно від часу придбання

фондовому ринку;  

делістинг - процедура виключення цінних паперів з реєстру

торгівлі, якщо вони не відповідають правилам організатора

наступним припиненням їх обігу на організаторі

переведенням в категорію цінних паперів, допущених

включення до реєстру організатора торгівлі;  

емісія - установлена законодавством послідовність дій

випуску та розміщення емісійних цінних паперів;  

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

повідомляти рекламодавців, 

розгляд справ про 

пізніш як за три дні до 

пізніш як за один день.  

Крім того, відповідний орган державної влади

вимагати від рекламодавців, виробників та

виявлених порушень вимог законодавства; 

вимагати припинення дій, що перешкоджають

надавати (надсилати) рекламодавцям, виробникам

обов'язкові для виконання приписи про усунення

приймати рішення про визнання реклами

визнання порівняння в рекламі неправомірним

розповсюдження; 

приймати рішення про зупинення розповсюдження

Органи державної влади зобов'язані повідомляти

розповсюджувачів реклами про розгляд 

законодавства про рекламу не менше ніж за

справи. 

ринок» 

такому значенні:  

емісійних цінних паперів 

мають однакову форму 

номер, забезпечують їх 

придбання і розміщення на 

з реєстру організатора 

організатора торгівлі, з 

організаторі торгівлі або 

допущених до обігу без 

послідовність дій емітента щодо 

Стаття 1. Визначення

 

Нова редакція 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому

1) асоційована особа - чоловік або дружина, прямі

рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі

чоловік або дружина прямого родича; 

2) викуп цінних паперів - придбання емітентом

розміщених ним або виданих нею цінних паперів

3) випуск цінних паперів - сукупність певного

емітента, однієї номінальної вартості, які

міжнародний ідентифікаційний номер, та 

права незалежно від часу придбання і способу

4) делістинг - процедура виключення цінних

якщо вони не відповідають правилам фондової

обігу на фондовій біржі або переведенням у

державної влади має право: 

виробників та розповсюджувачів реклами усунення 

перешкоджають здійсненню державного контролю; 

виробникам та розповсюджувачам реклами 

усунення порушень; 

реклами недобросовісною, прихованою, про 

неправомірним з одночасним зупиненням її 

розповсюдження відповідної реклами. 

повідомляти рекламодавців, виробників та 

розгляд справ про порушення ними вимог 

ніж за п'ять робочих днів до дати розгляду 

Визначення термінів  

в такому значенні: 

дружина, прямі родичі особи (батько, мати, діти, 

прямі родичі чоловіка чи дружини особи, 

емітентом або особою, що видала цінний папір, 

цінних паперів; 

певного виду емісійних цінних паперів одного 

вартості які мають однакову форму випуску і 

та забезпечують їх власникам однакові 

способу їх емісії; 

цінних паперів з реєстру фондової біржі, 

фондової біржі, з подальшим припиненням їх 

переведенням у категорію цінних паперів, допущених 
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індосамент - передавальний напис на ордерному цінному

посвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи

індосант - фізична або юридична особа, яка є власником

цінного паперу і вчиняє індосамент;  

котирування - механізм визначення та/або фіксації ринкової

паперу;  

лістинг - сукупність процедур з включення цінних паперів

організатора торгівлі та здійснення контролю за відповідністю

паперів і емітента умовам та вимогам, установленим

організатора торгівлі;  

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів - 

дозволяє однозначно ідентифікувати цінні папери або інший

інструмент та присвоєння якого передбачено законами України

обіг цінних паперів - вчинення правочинів, пов'язаних з

власності на цінні папери і прав за цінними паперами

договорів, що укладаються під час розміщення цінних паперів

перший власник - особа, яка отримала цінні папери

безпосередньо в емітента (або в особи, що видала цінний

андеррайтера під час розміщення цінних паперів;  

проспект емісії цінних паперів - документ, який містить

розміщення цінних паперів та інші відомості, передбачені

законами, що визначають особливості розміщення певних

паперів; 

розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів

андеррайтером шляхом укладення цивільно-правового

першим власником;  

строк обігу облігацій -строк, що починається з дня, наступного

реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового

звіту про результати розміщення облігацій і видачі

реєстрацію випуску облігацій, та закінчується днем, що

початку погашення таких облігацій відповідно до проспекту

фінансові інструменти - цінні папери, строкові контракти

інструменти грошового обігу, відсоткові строкові контракти

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

ордерному цінному папері, що 

особи;  

власником ордерного 

ринкової ціни цінного 

цінних паперів до реєстру 

відповідністю цінних 

установленим у правилах 

 номер (код), який 

або інший фінансовий 

законами України;  

заних з переходом прав 

паперами, за винятком 

цінних паперів;  

папери у власність 

идала цінний папір) чи 

містить інформацію про 

передбачені цим та іншими 

ення певних видів цінних 

паперів емітентом або 

правового договору з 

дня, наступного за днем 

паперів та фондового ринку 

видачі свідоцтва про 

днем, що передує дню 

проспекту їх емісії; 

контракти (ф'ючерси), 

контракти (форварди), 

до обігу без включення до реєстру фондової біржі

5) емісія - сукупність дій емітента, що провадяться

послідовності і спрямовані на розміщення

перших власників; 

6) індосамент - передавальний напис на ордерному

перехід прав на цінний папір та прав за

установленому законодавством порядку; 

7) індосант - власник ордерного цінного паперу

вчиняє індосамент. Індосамент може бути повним

(найменування) конкретної особи або бланковим

зазначення імені (найменування) особи; 

8) котирування - механізм визначення та/або

ціни емісійного цінного паперу, що перебуває

9) лістинг - сукупність процедур із включення

біржі та здійснення контролю за відповідніс

вимогам, установленим у правилах фондової

10) міжнародний ідентифікаційний номер

дозволяє однозначно ідентифікувати цінні

інструмент та присвоєння якого передбачено

11) обіг цінних паперів - вчинення правочинів

папери і прав за цінними паперами, крім договорів

емісії, при викупі цінних паперів їх емітентом

викуплених цінних паперів; 

12) перший власник - особа, яка набула

безпосередньо від емітента або особи, яка

андеррайтера; 

13) погашення емісійних цінних паперів - 

цінних паперів щодо припинення обігу боргових

їх власникам номінальної вартості цінних паперів

паперами (якщо це передбачено проспектом

(надання) товарів (послуг) у строки, передбачені

та анулювання цінних паперів; 

14) посадові особи професійного учасника

фондової біржі; 

провадяться в установленій законодавством 

розміщення емісійних цінних паперів серед їх 

на ордерному цінному папері, що посвідчує 

прав за цінним папером до іншої особи в 

ного паперу (його уповноважена особа), який 

бути повним (іменним) - виписаним на ім'я 

бланковим (на пред'явника) - виписаним без 

та/або фіксації на фондовій біржі ринкової 

перебуває в обігу на такій біржі; 

включення цінних паперів до реєстру фондової 

відповідністю цінних паперів і емітента умовам та 

фондової біржі; 

номер цінних паперів - номер (код), що 

цінні папери або інший фінансовий 

передбачено законами України; 

правочинів, пов'язаних з переходом прав на цінні 

крім договорів, що укладаються у процесі 

емітентом та купівлі-продажу емітентом 

набула права власності на цінні папери 

яка видала неемісійний цінний папір, чи 

 сукупність дій емітента та власників 

боргових емісійних цінних паперів, виплати 

цінних паперів та доходу за такими цінними 

проспектом емісії цінних паперів) або постачання 

передбачені проспектом емісії цінних паперів, 

учасника фондового ринку - голова та члени 
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строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому

залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу

індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони

на купівлю або продаж будь-якого із зазначених

інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову

(курсові та відсоткові опціони).  

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

майбутньому) в разі 

валютного курсу чи фондового 

опціони, що дають право 

зазначених фінансових 

грошову форму оплати 

наглядової ради, голова та члени колегіального

одноосібного виконавчого органу і його заступники

комісії (ревізори), корпоративний секретар

інших органів професійного учасника 

передбачено його статутом; 

15) проспект емісії цінних паперів - документ

розміщення цінних паперів та інші відомості

що визначають особливості розміщення певних

16) пруденційні нормативи - кількісні

Національною комісією з цінних паперів та

пруденційного нагляду, обов'язкові для дотримання

фондового ринку; 

17) регульований (організаційно оформлений

функціонує постійно на підставі відповідної

комісією з цінних паперів та фондового ринку

забезпечує проведення регулярних торгів

фінансовими інструментами за встановленими

централізоване укладання і виконання договорів

фінансових інструментів; 

18) розміщення цінних паперів - відчуження

проспектом емісії цінних паперів спосіб; 

19) строк обігу облігацій - строк, який починається

реєстрації Національною комісією з цінних

результати розміщення облігацій і видачі

облігацій, та закінчується днем, що передує

облігацій відповідно до проспекту їх емісії; 

20) фінансові інструменти - цінні папери

відсоткові строкові контракти (форварди), строкові

дату в майбутньому) у разі залежності ціни від

або фондового індексу (відсоткові, курсові чи

право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених

тому числі тих, що передбачають грошову

опціони). 

колегіального виконавчого органу (голова 

його заступники), голова та члени ревізійної 

секретар, головний бухгалтер, голова та члени 

учасника фондового ринку, утворення яких 

документ, що містить інформацію про 

відомості, передбачені цим та іншими законами, 

певних видів цінних паперів; 

кількісні та якісні показники, встановлені 

паперів та фондового ринку з метою здійснення 

для дотримання професійними учасниками 

оформлений) фондовий ринок - фондова біржа, що 

відповідної ліцензії, виданої Національною 

фондового ринку в установленому нею порядку, і 

торгів цінними паперами та іншими 

встановленими правилами, а також організовує 

договорів щодо цінних паперів та інших 

відчуження цінних паперів у визначений 

який починається з дня, що настає за днем 

цінних паперів та фондового ринку звіту про 

видачі свідоцтва про реєстрацію випуску 

передує дню початку погашення таких 

 

папери, строкові контракти (ф'ючерси), 

форварди), строкові контракти на обмін (на певну 

ціни від відсоткової ставки, валютного курсу 

курсові чи індексні свопи), опціони, що дають 

якого із зазначених фінансових інструментів, у 

грошову форму оплати (курсові та відсоткові 
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Стаття 2. Фондовий ринок  

*** 

Частина 2 – змінено редакцію 

 

2. Учасники фондового ринку - емітенти, інвестори

організації та професійні учасники фондового ринку.  

Емітент - юридична особа, Автономна Республіка Крим або

також держава в особі уповноважених нею органів державної

від свого імені розміщує емісійні цінні папери та

зобов'язання щодо них перед їх власниками.  

Інвестори в цінні папери - фізичні та юридичні особи

нерезиденти, які набули права власності на цінні папери

отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних

що надаються власнику цінних паперів відповідно до

Інституційними інвесторами є інститути спільного інвестування

та корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди

інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, фонди

управління, страхові компанії, інші фінансові установи

операції з фінансовими активами в інтересах третіх 

рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках

законодавством, - також за рахунок залучених від інших

активів з метою отримання прибутку або збереження реальної

фінансових активів.  

Саморегулівна організація професійних учасників фондового

неприбуткове об'єднання учасників фондового ринку

професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними

управління активами інституційних інвесторів, депозитарну

(діяльність реєстраторів та зберігачів), утворене відповідно

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

 

2. Терміни "ділова репутація", "істотна участь

особа" та "структура власності" вживаються у

в Законі України "Про фінансові послуги та державне

фінансових послуг". 

інвестори, саморегулівні 

Крим або міські ради, а 

органів державної влади, яка 

папери та бере на себе 

юридичні особи, резиденти і 

цінні папери з метою 

набуття відповідних прав, 

відповідно до законодавства. 

спільного інвестування (пайові 

фонди, взаємні фонди 

фонди, фонди банківського 

установи, які здійснюють 

третіх осіб за власний 

випадках, передбачених 

інших осіб фінансових 

збереження реальної вартості 

учасників фондового ринку - 

ринку, що провадять 

торгівлі цінними паперами, 

депозитарну діяльність 

відповідно до критеріїв 

Стаття 2. Фондовий

*** 

Частина 2 – нова редакція 

 

2. Учасники фондового ринку - емітенти або

папери, інвестори в цінні папери, інституційні

фондового ринку, об'єднання професійних

числі саморегулівні організації професійних учасників

Емітент - юридична особа, Автономна Республіка

держава в особі уповноважених нею органів

розміщує емісійні цінні папери та бере на

власниками. 

Особа, яка видала неемісійний цінний папір

свого імені видає (заповнює) сертифікат неемісійного

себе зобов'язання за таким цінним папером перед

Інвестори в цінні папери - фізичні та юридичні

набули права власності на цінні папери з метою

коштів та/або набуття відповідних прав, що

відповідно до законодавства. Інституційними

інвестування (пайові та корпоративні інве

взаємні фонди інвестиційних компаній, 

банківського управління, страхові компанії

здійснюють операції з фінансовими активами

рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках

також за рахунок залучених від інших осіб фінансових

прибутку або збереження реальної вартості фінансових

Особливості інвестування інституційними інвесторами

Об'єднання професійних учасників фондового

участь", "контролер", "контроль", "пов'язана 

вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному 

послуги та державне регулювання ринків 

Фондовий ринок  

емітенти або особи, що видали неемісійні цінні 

інституційні інвестори, професійні учасники 

професійних учасників фондового ринку, у тому 

професійних учасників фондового ринку. 

Республіка Крим або міські ради, а також 

органів державної влади, яка від свого імені 

бере на себе зобов'язання за ними перед їх 

папір, - фізична або юридична особа, яка від 

сертифікат неемісійного цінного паперу та бере на 

папером перед його власником. 

юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які 

папери з метою отримання доходу від вкладених 

прав, що надаються власнику цінних паперів 

Інституційними інвесторами є інститути спільного 

інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, 

компаній, недержавні пенсійні фонди, фонди 

компанії, інші фінансові установи, які 

активами в інтересах третіх осіб за власний 

випадках, передбачених законодавством, - 

осіб фінансових активів з метою отримання 

вартості фінансових активів. 

ними інвесторами визначаються законом. 

фондового ринку - неприбуткове об'єднання 
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та вимог, установлених Національною комісією з цінних

фондового ринку.  

Професійні учасники фондового ринку - юридичні особи

ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів

ринку, провадять на фондовому ринку професійну діяльність

визначені законами України.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Фондовий ринок поділяється на первинний та вторинний

Первинний ринок цінних паперів - сукупність правовідносин

з розміщенням цінних паперів.  

Вторинний ринок цінних паперів - сукупність правовідносин

з обігом цінних паперів.  

Стаття 3. Цінні папери та їх класифікація

1. Цінні папери - документи встановленої форми

реквізитами, що посвідчують грошові або інші 

визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила

власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно

розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають

документів, іншим особам.  

 

*** 

5. В Україні у цивільному обороті можуть бути такі

паперів:  

 

*** 

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

з цінних паперів та 

юридичні особи, які на підставі 

паперів та фондового 

діяльність, види якої 

вторинний.  

правовідносин, пов'язаних 

правовідносин, пов'язаних 

професійних учасників фондового ринку, які

ринку цінних паперів, а саме: з торгівлі цінними

та управління активами інституційних інвесторів

Саморегулівна організація професійних учасників

об'єднання учасників фондового ринку, що

фондовому ринку з торгівлі цінними паперами

інвесторів, депозитарну діяльність, крім депозитаріїв

критеріїв та вимог, установлених Національною

фондового ринку. 

Професійні учасники фондового ринку - юр

правовій формі акціонерних товариств

відповідальністю, які на підставі ліцензії, виданої

паперів та фондового ринку, провадять на фондовому

види якої визначені законами України". 

 

 

Частина 3 - виключено 

 

класифікація  

форми з відповідними 

інші майнові права, 

розмістила (видала), і 

згідно з умовами їх 

що випливають із цих 

бути такі групи цінних 

Стаття 3. Цінні папери та

1. Цінні папери - документи встановленої 

посвідчують грошові або інші майнові права

яка їх розмістила (видала), і власника, та

згідно з проспектом їх емісії (за емісійними

можливість передачі прав, що випливають із

 

 

*** 

5. В Україні у цивільному обороті можуть бути

 

 

*** 

ринку, які провадять професійну діяльність на 

торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності 

інвесторів. 

учасників фондового ринку - неприбуткове 

ринку що провадять професійну діяльність на 

паперами, управління активами інституційних 

крім депозитаріїв, утворене відповідно до 

Національною комісією з цінних паперів та 

юридичні особи, утворені в організаційно-

товариств або товариств з обмеженою 

ліцензії, виданої Національною комісією з цінних 

на фондовому ринку професійну діяльність, 

папери та їх класифікація  

встановленої форми з відповідними реквізитами, що 

права, визначають взаємовідносини особи, 

власника та передбачають виконання зобов'язань 

емісійними цінними паперами), а також 

випливають із цих документів, іншим особам.  

можуть бути такі групи цінних паперів:  
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2) боргові цінні папери - цінні папери, що посвідчують відносини

і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений

кошти, передати товари або надати послуги відповідно

До боргових цінних паперів відносяться:  

*** 

Стаття 5. Виконання зобов'язань за цінним папером

 

1. Особа, що розмістила (видала) цінний папір

індосували його, відповідають перед його законним

солідарно. У разі задоволення вимоги законного володільця

цінного паперу про виконання посвідченого цим папером

однією або кількома особами з числа тих, хто має такі

особи, що індосували цінний папір, набувають право зворотної

(регресу) щодо інших осіб, які мають зобов'язання за цінним

2. Відмова від виконання зобов'язання, посвідченого цінним

посиланням на відсутність підстави зобов'язання або на

не допускається.  

 

Стаття 6. Акції  

*** 

 

7. Прості акції надають їх власникам право на отримання

прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

посвідчують відносини позики 

у визначений строк 

відповідно до зобов'язання. 

2) боргові цінні папери - цінні папери, що

передбачають зобов'язання емітента або особи

папір сплатити у визначений строк кошти

відповідно до зобов'язання. До боргових цінних

*** 

цінним папером  

папір, та особи, що 

законним володільцем 

володільця ордерного 

папером зобов'язання 

має такі зобов'язання, 

право зворотної вимоги 

за цінним папером.  

посвідченого цінним папером, з 

або на його недійсність 

Стаття 5. Виконання зобов'язань

 

1. Особа, яка розмістила (видала) ордерний

відповідають перед його законним володільцем

встановлено законом. У разі задоволення вимоги

цінного паперу про виконання посвідченого

кількома особами з числа тих, хто має такі

цінний папір, набувають право зворотної вимоги

мають зобов'язання за цінним папером.  

2. Відмова від виконання зобов'язання, посвідченого

на відсутність підстави зобов'язання або на його

 

Розділ 1 доповнено статтею 5
1
 такого змісту

 

"Стаття 5
1
. Особливості укладання, зміни

купівлі-продажу цінних

1. Договір купівлі-продажу цінних паперів

вважається укладеним з моменту фіксації

укладення договору відповідно до її правил.

Зазначений договір не може бути розірваний

2. Максимальні строки виконання договорів купівлі

встановлюються Національною комісією з цінних

на отримання частини 

дивідендів, на участь в 

Стаття 6. Акції

*** 

 

7. Прості акції надають їх власникам право

акціонерного товариства у вигляді дивідендів

папери, що посвідчують відносини позики і 

або особи, яка видала неемісійний цінний 

кошти, передати товари або надати послуги 

боргових цінних паперів відносяться:  

зобов'язань за цінним папером  

ордерний цінний папір, та індосанти за ним 

володільцем солідарно, якщо інше не 

задоволення вимоги законного володільця ордерного 

посвідченого цим папером зобов'язання однією або 

має такі зобов'язання, особи, що індосували 

зворотної вимоги (регресу) щодо інших осіб, які 

посвідченого цінним папером, з посиланням 

на його недійсність не допускається. 

змісту: 

зміни, розірвання та виконання договорів 

продажу цінних паперів 

паперів, що укладається на фондовій біржі, 

фіксації такою фондовою біржею факту 

правил. 

розірваний, крім випадків, передбачених законом. 

договорів купівлі-продажу цінних паперів 

комісією з цінних паперів та фондового ринку". 

Стаття 6. Акції  

власникам право на отримання частини прибутку 

дивідендів, на участь в управлінні акціонерним 
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управлінні акціонерним товариством, на отримання

акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права

законом, що регулює питання створення, діяльності

акціонерних товариств. Прості акції надають їх власника

права.  

Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані

цінні папери акціонерного товариства.  

 

Частина 7 – доповнена абзацом 3 

 

 

 

*** 

 

9. Акціонерне товариство розміщує привілейовані акції

різним обсягом прав), якщо така можливість передбачена

У такому разі умовою їх розміщення є черговість отримання

і виплат з майна ліквідованого товариства для 

привілейованих акцій, розміщених акціонерним товариством

встановлюється статутом товариства. Залежно від умов

привілейовані акції певних класів можуть бути 

прості акції або у привілейовані акції інших класів.  

Частка привілейованих акцій у статутному капіталі

товариства не може перевищувати 25 відсотків.  

Стаття 7. Облігації  

1. Облігація - цінний папір, що посвідчує внесення

власником грошей, визначає відносини позики між власником

та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути

облігації її номінальну вартість у передбачений умовами

облігацій строк та виплатити доход за облігацією

передбачено умовами розміщення. 

 

 

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

отримання частини майна 

інші права, передбачені 

діяльності та припинення 

власникам однакові 

привілейовані акції або інші 

акції різних класів (з 

передбачена його статутом. 

отримання дивідендів 

для кожного класу 

акціонерним товариством, яка 

від умов розміщення 

бути конвертовані у 

 

капіталі акціонерного 

товариством, на отримання частини майна

ліквідації та інші права, передбачені законом

діяльності та припинення акціонерних товариств

власникам однакові права.  

Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані

акціонерного товариства.  

 

 

Частина 7 – доповнена абзацом 3 

Надання будь-яких гарантій щодо отримання

простими акціями забороняється. 
 

*** 

 

9. Акціонерне товариство розміщує привілейовані

обсягом прав), якщо така можливість передбачена

проспекті їх емісії зазначається черговість

ліквідованого товариства для кожного класу

акціонерним товариством, яка встановлюється

Привілейовані акції певних класів можуть

або у привілейовані акції інших класів, якщ

емісії.  

Частка привілейованих акцій у статутному

може перевищувати 25 відсотків. 

внесення його першим 

між власником облігації 

повернути власникові 

умовами розміщення 

облігацією, якщо інше не 

Стаття 7. Облігації

1. Облігація - цінний папір, що посвідчує внесення

визначає відносини позики між власником

зобов'язання емітента повернути власникові

передбачений проспектом емісії (для державних

розміщення) строк та виплатити доход за облігацією

проспектом емісії (для державних облігац

розміщення). 

майна акціонерного товариства у разі його 

законом, що регулює питання створення, 

акціонерних товариств. Прості акції надають їх 

у привілейовані акції або інші цінні папери 

щодо отримання доходу (дивідендів) за 

привілейовані акції різних класів (з різним 

передбачена його статутом. У такому разі у 

черговість отримання дивідендів і виплат з майна 

класу привілейованих акцій, розміщених 

встановлюється статутом товариства. 

можуть бути конвертовані у прості акції 

класів, якщо це передбачено проспектом їх 

статутному капіталі акціонерного товариства не 

 7. Облігації  

посвідчує внесення його першим власником грошей, 

власником облігації та емітентом, підтверджує 

власникові облігації її номінальну вартість у 

державних облігацій України – умовами їх 

доход за облігацією, якщо інше не передбачено 

державних облігацій України – умовами їх 
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Частина 1 – доповнена абзацом 2 

*** 

 

3. Емітент, у порядку, встановленому Національною комісією

паперів та фондового ринку, може розміщувати відсоткові

дисконтні облігації.  

Відсоткові облігації - облігації, за якими передбачається

відсоткових доходів.  

Цільові облігації - облігації, виконання зобов'язань

здійснюється шляхом передачі товарів та/або надання послуг

до вимог, встановлених умовами розміщення таких облігацій

шляхом сплати коштів власнику таких облігацій у випадках

передбачених проспектом емісії облігацій. 

 

Дисконтні облігації - облігації, що розміщуються за ціною

їх номінальна вартість. Різниця між ціною придбання

вартістю облігації виплачується власнику облігації під час

і становить доход (дисконт) за облігацією.  

4. Облігації можуть розміщуватися з фіксованим строком

єдиним для всього випуску. Дострокове погашення облігацій

їх власників дозволяється у разі, коли така можливість

умовами розміщення облігацій, якими визначені порядок

ціни дострокового погашення облігацій і строк, у який

бути пред'явлені для дострокового погашення.  

 

5. Погашення відсоткових та дисконтних облігацій

виключно грошима. Погашення цільових облігацій здійснюється

передачі товарів та/або надання послуг, а також сплати

таких облігацій у випадках та порядку, передбачених проспектом

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

 

 

 

 

Національною комісією з цінних 

відсоткові, цільові та 

передбачається виплата 

зобов'язань за якими 

надання послуг відповідно 

таких облігацій, а також 

випадках та порядку, 

за ціною, нижчою ніж 

придбання та номінальною 

облігації під час її погашення 

строком погашення, 

облігацій за вимогою 

можливість передбачена 

порядок встановлення 

який облігації можуть 

облігацій здійснюється 

здійснюється шляхом 

сплати коштів власнику 

передбачених проспектом емісії 

Частина 1 – доповнена абзацом 2 

 

Перехід права власності на облігації емітента

звільнення емітента від виконання зобов'язань

 

*** 

 

3. Емітент, у порядку, встановленому Національною

фондового ринку, може розміщувати відсоткові

Відсоткові облігації - облігації, за якими

доходів.  

Цільові облігації - облігації, виконання зобов

передачі товарів та/або надання послуг 

проспектом емісії (для державних облігацій

розміщення), а також шляхом сплати коштів

та порядку, передбачених проспектом емісії

України – умовами їх розміщення). 

 

Дисконтні облігації - облігації, що розміщуються

номінальна вартість. Різниця між ціною придбання

облігації яка виплачується власнику облігації

доход (дисконт) за облігацією.  

4. Облігації можуть розміщуватися з фіксованим

всього випуску. Дострокове погашення облігацій

дозволяється у разі, коли така можливість

державних облігацій України – умовами

порядок встановлення ціни дострокового погашення

облігації можуть бути пред'явлені для дострокового

 

5. Погашення відсоткових та дисконтних

грошима. Погашення цільових облігацій здійснюється

та/або надання послуг, а також сплати коштів

та порядку, передбачених проспектом емісії

емітента до іншої особи не є підставою для 

зобов язань, що підтверджуються облігацією. 

Національною комісією з цінних паперів та 

відсоткові, цільові та дисконтні облігації.  

якими передбачається виплата відсоткових 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом 

послуг відповідно до вимог, встановлених 

державних облігацій України – умовами їх 

коштів власнику таких облігацій у випадках 

емісії облігацій (для державних облігацій 

розміщуються за ціною, нижчою ніж їх 

ціною придбання та номінальною вартістю 

облігації під час її погашення становить 

фіксованим строком погашення, єдиним для 

погашення облігацій за вимогою їх власників 

можливість передбачена проспектом емісії (для 

овами їх розміщення), яким визначені 

дострокового погашення облігацій і строк, у який 

дострокового погашення.  

дисконтних облігацій здійснюється виключно 

облігацій здійснюється шляхом передачі товарів 

коштів власнику таких облігацій у випадках 

емісії облігацій (для державних облігацій 
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облігацій. 

6. Облігація має номінальну вартість, визначену в націо

якщо це передбачено умовами розміщення облігацій

валюті. Мінімальна номінальна вартість облігації не може

ніж одна копійка.  

 

*** 

9. Продаж облігацій здійснюється в національній валюті

передбачено законодавством та умовами їх розміщення

валюті.  

Стаття 8. Облігації підприємств  

 

*** 

 

4. Умови розміщення облігацій, що розміщуються

товариством, можуть передбачати можливість їх конвертації

акціонерного товариства (конвертовані облігації).  

Стаття 9. Облігації місцевих позик 

*** 

 

3. Особливості погашення та реалізації прав за облігаціями

позик визначаються умовами їх розміщення. 

 

Стаття 10. Державні облігації України

 

*** 

Частина 4 абзац 3 речення 3 

 

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

 

 

національній валюті, а 

облігацій - в іноземній 

не може бути меншою 

 

національній валюті, а якщо це 

розміщення, - в іноземній 

 

України – умовами їх розміщення). 

6. Облігація має номінальну вартість, визначену

передбачено проспектом емісії (для державних

розміщення) - в іноземній валюті. Мінімальна

може бути меншою ніж одна копійка.  

 

*** 

 

9. Продаж облігацій здійснюється в національній

законодавством та проспектом емісії відповідного

державних облігацій України – умовами їх

 

розміщуються акціонерним 

їх конвертації в акції 

Стаття 8. Облігації

 

*** 

 

4. Проспект емісії облігацій, емісія яких здійснюється

товариством, може передбачати можливість

товариства (конвертовані облігації).  

позик  

облігаціями місцевих 

Стаття 9. Облігації місцевих

*** 

 

3. Особливості погашення та реалізації прав

визначаються проспектом емісії облігацій відповідного

 

України  Стаття 10. Державні облігації

 

*** 

Частина 4 абзац 3 речення 3 

 

 

 

визначену в національній валюті, а якщо це 

державних облігацій України – умовами їх 

Мінімальна номінальна вартість облігації не 

національній валюті, а якщо це передбачено 

відповідного випуску облігацій (для 

умовами їх розміщення), - в іноземній валюті.  

Облігації підприємств  

яких здійснюється акціонерним 

можливість їх конвертації в акції акціонерного 

Облігації місцевих позик  

реалізації прав за облігаціями місцевих позик 

облігацій відповідного випуску.  

Державні облігації України  
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Умови кредитних договорів повинні відповідати умовам

цільових облігацій внутрішніх державних позик України

установленням дати обслуговування та погашення кредиту

до дати обслуговування та погашення цільових облігацій

державних позик України.  

 

5. Облігації зовнішніх державних позик України - державні

папери, що розміщуються на міжнародних фондових

підтверджують зобов'язання України відшкодувати пред

облігацій їх номінальну вартість з виплатою доходу відповідно

випуску облігацій.  

 

*** 

Частина 7 абзац 2 

 

Рішення про розміщення облігацій зовнішніх та внутрішніх

позик України та умови їх випуску приймається згідно

кодексом України.  

Стаття 12. Інвестиційні сертифікати

 

*** 

Частина 3 абзац 2 – змінено редакцію 

 

3. Кількість проголошених інвестиційних сертифікатів

інвестиційного фонду зазначається у проспекті емісії.  

Строк розміщення інвестиційних сертифікатів 

інтервального пайових інвестиційних фондів не обмежується

 

 

*** 

5. Розміщення похідних (деривативів)цінних паперів

яких є право на отримання інвестиційних сертифікатів, не

6. Особливості емісії, розміщення, обігу, обліку

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

відповідати умовам випуску 

України з обов'язковим 

кредиту за п'ять днів 

облігацій внутрішніх 

державні боргові цінні 

фондових ринках і 

відшкодувати пред'явникам цих 

доходу відповідно до умов 

внутрішніх державних 

згідно з Бюджетним 

Умови кредитних договорів повинні відповідати

облігацій внутрішніх державних позик України

обслуговування та погашення кредиту за п

погашення цільових облігацій внутрішніх державних

 

 

5. Облігації зовнішніх державних позик України

що розміщуються на міжнародних фондових

України відшкодувати пред'явникам цих 

виплатою доходу відповідно до умов розміщення

 

 

*** 

Частина 7 абзац 2 

 

Рішення про розміщення облігацій зовнішніх

України та умови їх розміщення приймається

України.  

сертифікати  

сертифікатів пайового 

сертифікатів відкритого та 

обмежується.  

паперів, базовим активом 

сертифікатів, не допускається.  

обліку та погашення 

Стаття 12. Інвестиційні

 

*** 

Частина 3 абзац 2 – нова редакція 

 

3. Кількість проголошених інвестиційних сертифікатів

фонду зазначається у проспекті емісії.  

Строк, протягом якого здійснюється 

власниками щодо відчуження інвестиційних

інтервального пайових інвестиційних фондів

 

*** 

5. Розміщення похідних (деривативів),

отримання інвестиційних сертифікатів, не допускається

6. Особливості емісії, обігу, обліку та погашення

відповідати умовам розміщення цільових 

України з обов'язковим установленням дати 

за п'ять днів до дати обслуговування та 

трішніх державних позик України.  

позик України - державні боргові цінні папери, 

фондових ринках і підтверджують зобов'язання 

цих облігацій їх номінальну вартість з 

розміщення облігацій.  

зовнішніх та внутрішніх державних позик 

приймається згідно з Бюджетним кодексом 

Інвестиційні сертифікати  

інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного 

здійснюється укладення договорів з першими 

інвестиційних сертифікатів відкритого та 

фондів, не обмежується.  

деривативів), базовим активом яких є право на 

не допускається.  

погашення інвестиційних сертифікатів 
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інвестиційних сертифікатів визначаються відповідним законодавством

Стаття 13. Ощадні (депозитні) сертифікати

*** 

Частина 2 – змінено редакцію 

2. Ощадні (депозитні) сертифікати розміщуються на певний

відсотки, передбачені умовами їх розміщення). Ощадні

сертифікати можуть бути іменними або на пред'явника

(депозитні) сертифікати розміщуються у бездокументарній

пред'явника - у документарній.  

 

3. В ощадному (депозитному) сертифікаті у документарній

зазначаються вид цінного паперу, найменування і місцезнаходження

банку, що випустив сертифікат, серія і номер сертифіката

сума депозиту, процентна ставка, строк отримання

керівника банку або іншої уповноваженої особи, засвідч

банку.  

 

Частина 4 – змінено редакцію 

 

4. Відступлення ощадного (депозитного) сертифіката

шляхом укладення договору між особою, що відступає

сертифікатом, та особою, що набуває ці права.  

 

Стаття 16. Види професійної діяльності на фондовому

1. Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність

осіб з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення

цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління

інституційних інвесторів, що відповідає вимогам, установленим

діяльності цим Законом та законодавством.  

 

Абзац 2 – змінено редакцію + додано 4 нових абзаци 

Поєднання професійної діяльності на фондовому ринку з

професійної діяльності, за винятком банківської, не допускається

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

відповідним законодавством.  визначаються відповідним законодавством. 

сертифікати  

на певний строк (під 

Ощадні (депозитні) 

явника. Іменні ощадні 

нтарній формі, а на 

документарній формі 

найменування і місцезнаходження 

сертифіката, дата випуску, 

отримання вкладу, підпис 

засвідчений печаткою 

сертифіката здійснюється 

відступає права за 

Стаття 13. Ощадні (депозитні

*** 

Частина 2 – нова редакція 

2. Ощадний (депозитний) сертифікат є неемісійним

на певний строк (під відсотки, передбачені умовами

Ощадні (депозитні) сертифікати можуть бути

існують виключно у документарній формі.  

 

 

3. В ощадному (депозитному) сертифікаті

найменування і місцезнаходження банку, що

сертифіката, дата випуску, сума депозиту

вкладу, підпис керівника банку або іншої

печаткою банку.  

 

 

Частина 4 – нова редакція 

 

4. Права за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом

встановленому для відступлення права вимоги

(депозитним) сертифікатом на пред'явника здійснюється

ощадного (депозитного) сертифіката.  

фондовому ринку  

діяльність юридичних 

сфері розміщення та обігу 

управління активами 

установленим до такої 

 

ринку з іншими видами 

не допускається, крім 

Стаття 16. Види професійної діяльності

1. Професійна діяльність на фондовому ринку

і товариств з обмеженою відповідальністю

у сфері розміщення та обігу цінних паперів

управління активами інституційних інвесторів

установленим до такої діяльності цим Законом

 

Абзац 2 – нова редакція + додано 4 нових абзаци

Поєднання професійної діяльності на фондовому

забороняється, крім: 

 

депозитні) сертифікати  

неемісійним цінним папером, що видається 

передбачені умовами його видачі). 

можуть бути іменними або на пред'явника та 

 

сертифікаті зазначаються вид цінного паперу, 

банку, що випустив сертифікат, серія і номер 

депозиту, процентна ставка, строк отримання 

іншої уповноваженої особи, засвідчений 

депозитним) сертифікатом передаються в порядку, 

вимоги. Передача прав за ощадним 

явника здійснюється шляхом передачі 

професійної діяльності на фондовому ринку  

ринку - діяльність акціонерних товариств 

відповідальністю з надання фінансових та інших послуг 

паперів, обліку прав за цінними паперами, 

інвесторів, що відповідає вимогам, 

Законом та законодавством.  

нових абзаци 

фондовому ринку з іншими видами діяльності 
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випадків, передбачених законом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Частина 4 – змінено редакцію 

 

4. Професійна діяльність учасників фондового ринку, крім

та фондових бірж, здійснюється за умови членства щонайменше

саморегулівній організації.  

 

 

Стаття 17. Діяльність з торгівлі цінними паперами

 

Частина 1 абзаци 1 і 9 – змінено редакцію 

 

1. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами

ринку провадиться торговцями цінними паперами -

товариствами, для яких операції з цінними паперами

видом діяльності, а також банками.  

 

 

 

Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає

брокерську діяльність;  

дилерську діяльність;  

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

ринку, крім депозитаріїв 

членства щонайменше в одній 

провадження банком діяльності з торгівлі

діяльності зберігача цінних паперів та діяльності

іменних цінних паперів; 

надання професійним учасником фондового

емісії, обігу та обліку цінних паперів, щодо

та/або особи, яка видала неемісійний цінний

фінансових інструментів, а також щодо 

зазначені цінні папери та інші фінансові інструменти

здійснення компанією з управління активами

пенсійних фондів та/або діяльності з управління

 

*** 

Частина 4 – нова редакція 

 

4. Професійна діяльність учасників фондового

депозитаріїв, здійснюється за умови членства

професійних учасників ринку цінних паперів

об'єднує професійних учасників ринку цінних

професійної діяльності. 

цінними паперами  

паперами на фондовому 

- господарськими 

паперами є виключним 

включає:  

Стаття 17. Діяльність з торгівлі

 

Частина 1 абзаци 1 і 9 – нова редакція 

 

1. Професійна діяльність з торгівлі цінними

провадиться торговцями цінними паперами

господарського товариства та для яких

іншими фінансовими інструментами є виключним

випадків, передбачених цим Законом, а також

 

 

Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами

брокерську діяльність;  

дилерську діяльність;  

торгівлі цінними паперами, депозитарної 

та діяльності з ведення реєстру власників 

фондового ринку консультаційних послуг щодо 

щодо прав та обов'язків емітента, інвестора 

цінний папір, щодо обігу та обліку інших 

щодо здійснення фінансових інвестицій у 

фінансові інструменти; 

активами діяльності з адміністрування 

управління іпотечним покриттям. 

фондового ринку, крім фондових бірж та 

членства щонайменше в одному об'єднанні 

паперів та/або саморегулівній організації, що 

ринку цінних паперів за відповідним видом 

торгівлі цінними паперами  

цінними паперами на фондовому ринку 

паперами, які створюються у формі 

яких операції з цінними паперами та 

інструментами є виключним видом діяльності, крім 

а також банками". 

цінними паперами включає:  
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андеррайтинг;  

діяльність з управління цінними паперами.  

Торговець цінними паперами може провадити дилерську

якщо має сплачений грошовими коштами статутний капітал

менш як 500 тисяч гривень, брокерську діяльність - не менш

гривень, андеррайтинг або діяльність з управління цінними

менш як 7 мільйонів гривень. 

У статутному капіталі торговця цінними паперами

торговця не може перевищувати 10 відсотків.  

 

Торговцю цінними паперами забороняється 

(обмінювати) цінні папери власного випуску. 

 

 

2. Брокерська діяльність - укладення торговцем цінними

цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії

щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої

дорученням і за рахунок іншої особи.  

Торговець цінними паперами може виступати поручителем

виконання зобов'язань перед третіми особами за договорами

укладаються від імені клієнта такого торговця, отримуючи

винагороду, що визначається договором торговця цінними

клієнтом.  

 

Частина 2 - доповнено 3 та 4 абзацами 

 

 

 

 

 

 

 

 

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

дилерську діяльність, 

статутний капітал у розмірі не 

не менш як 1 мільйон 

цінними паперами - не 

паперами частка іншого 

забороняється перепродавати 

торговцем цінними паперами 

договорів комісії, доручення) 

імені іншої особи), за 

поручителем або гарантом 

за договорами, що 

торговця отримуючи за це 

цінними паперами з 

андеррайтинг;  

діяльність з управління цінними паперами.  

Торговець цінними паперами може провадити

сплачений грошовими коштами статутний капітал

гривень, брокерську діяльність - не менш як

діяльність з управління цінними паперами - 

 

У статутному капіталі торговця цінними паперами

перевищувати 10 відсотків.  

 

Ліцензія на провадження андеррайтингу 

торговця цінними паперами ліцензії на провадження

 

 

2. Брокерська діяльність - укладення торговцем

правових договорів (зокрема, на підставі

цінних паперів та інших фінансових інструментів

особи), за дорученням і за рахунок іншої особи

Торговець цінними паперами може виступати

зобов'язань перед третіми особами за договора

такого торговця, отримуючи за це винагороду

торговця цінними паперами з клієнтом.  

 

 

Частина 2 - доповнено 3 та 4 абзацами 

 

Торговець цінними паперами, який провадить

надавати своїм клієнтам консультації щодо

інших фінансових інструментів. 

На грошові кошти та цінні папери клієнтів

цінними паперами або знаходяться у них

брокерської діяльності, не може бути звернено

торговця цінними паперами, не пов'язаними

 

провадити дилерську діяльність, якщо має 

статутний капітал у розмірі не менш як 500 тисяч 

менш як 1 мільйон гривень, андеррайтинг або 

 не менш як 7 мільйонів гривень. 

цінними паперами частка іншого торговця не може 

 видається лише за умови наявності у 

на провадження дилерської діяльності. 

укладення торговцем цінними паперами цивільно-

підставі договорів комісії, доручення) щодо 

інструментіввід свого імені (від імені іншої 

іншої особи.  

виступати поручителем або гарантом виконання 

договорами, що укладаються від імені клієнта 

винагороду, що визначається договором 

провадить брокерську діяльність, може 

консультації щодо купівлі-продажу цінних паперів та 

папери клієнтів, що передаються торговцям 

у них згідно з договорами на здійснення 

бути звернено стягнення за зобов'язаннями 

пов'язаними із здійсненням ним функцій 
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3. Дилерська діяльність - укладення торговцем цінними

цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від

свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених

 

 

Частина 4 абзац 1 – змінено редакцію 

 

4. Андеррайтинг - розміщення цінних паперів торговцем

паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента

 

 

 

Частина 4 абзац 3 – замінено 4 абзацами 

Андеррайтер може надавати консультації емітенту щодо

цінних паперів цього емітента. 

 

 

 

 

 

У зв’язку з цим абзац 4 вважати абзацом 7 

 

*** 

Частина 5 абзац 1 – замінено 3-ма абзацами 

 

5. Діяльність з управління цінними паперами -

провадиться торговцем цінними паперами від свого імені

протягом визначеного строку на підставі договору 

переданими йому цінними паперами та грошовими

призначеними для інвестування в цінні папери, а також

процесі цього управління цінними паперами та грошовими

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

торговцем цінними паперами 

від свого імені та за 

передбачених законом.  

торговцем цінними 

емітента.  

емітенту щодо розміщення 

- діяльність, яка 

свого імені за винагороду 

договору про управління 

грошовими коштами, 

також отриманими в 

грошовими коштами, які 

брокера. 

 

3. Дилерська діяльність - укладення торговцем

правових договорів щодо цінних паперів та

свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу

законом.  

 

Частина 4 абзац 1 – нова редакція 

 

4. Андеррайтинг - укладення торговцем

відчуження цінних паперів та/або здійснення

таким відчуженням, у процесі емісії цих цінних

за рахунок емітента на підставі відповідного договору

 

Частина 4 абзац 3 – замінено 4 абзацами 

Андеррайтер відповідно до договору з емітентом

купівлю цінних паперів у емітента з подальшим

гарантування повного або часткового продажу

повний чи частковий їх викуп за фіксованою

продаж якомога більшої кількості цінних паперів

які цінні папери, що не були продані. 

 

У зв’язку з цим абзац 4 вважати абзацом 7

 

*** 

Частина 5 абзац 1 – замінено 3-ма абзацами

 

5. Діяльність з управління цінними паперами

торговцем цінними паперами від свого імені

строку на підставі договору про управління

іншими фінансовими інструментами та грошовими

інвестування в цінні папери та інші фінансові

процесі управління цінними паперами, іншими

торговцем цінними паперами цивільно-

ів та інших фінансових інструментів від 

перепродажу, крім випадків, передбачених 

торговцем цінними паперами договорів щодо 

здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з 

цих цінних паперів за дорученням, від імені та 

відповідного договору з емітентом.  

емітентом може здійснювати: 

подальшим їх перепродажем інвесторам; 

продажу цінних паперів емітента інвесторам, 

фіксованою ціною з подальшим перепродажем; 

цінних паперів, без зобов'язання придбати будь-

абзацом 7 

абзацами 

паперами - діяльність, яка провадиться 

імені за винагороду протягом визначеного 

управління переданими йому цінними паперами, 

та грошовими коштами, призначеними для 

фінансові інструменти, а також отриманими у 

паперами, іншими фінансовими інструментами і 
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належать на праві власності установнику управління, в

або в інтересах визначених ним третіх осіб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У зв’язку з цим абзаци2-6 вважати абзацами4-8 

 

*** 

Частина 7 абзац 2 – змінено редакцію 

 

Для провадження діяльності з управління цінними паперами

кошти клієнта зараховуються на окремий поточний рахунок

цінними паперами у банку окремо від власних коштів торговця

паперами, коштів інших клієнтів та відповідно до умов

управління цінними паперами. Торговець цінними паперами

клієнтами про використання їх грошових коштів.  

 

 

 

Частина 7 абзац 5 – виключено 

Торговець цінними паперами зобов'язаний подавати

фондову біржу інформацію про всі вчинені ним правочини

паперами в строки і порядку, що визначені правилами фондової

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

управління, в його інтересах 

цінними паперами грошові 

поточний рахунок торговця 

коштів торговця цінними 

до умов договору про 

паперами звітує перед 

подавати на обрану ним 

правочини з цінними 

правилами фондової біржі.  

грошовими коштами в інтересах установника

третіх осіб. 

Договір про управління цінними паперами, 

грошовими коштами, призначеними для інвестування

фінансові інструменти, може передбачати

паперами права довірчої власності на передані

інші фінансові інструменти і грошові кошти

папери та інші фінансові інструменти, а також

на грошові кошти, цінні папери, інші фінансові

цінними паперами від управління цінними

інструментами. 

Торговець цінними паперами, який провадить

паперами, може надавати консультації, пов

управління.  

 

У зв’язку з цим абзаци2-6 вважати абзаца

 

*** 

Частина 7 абзац 2 – нова редакція 

 

Для провадження діяльності з управління цінними

(клієнтів), у разі якщо це передбачено договором

окремий поточний рахунок торговця цінними

коштів торговця цінними паперами та відповідно

управління цінними паперами, іншими фінансовими

коштами, призначеними для інвестування

інструменти. Торговець цінними паперами

використання їхніх грошових коштів. 

 

 

Частина 7 абзац 5 – виключено 

 

 

установника управління або визначених ним 

паперами, іншими фінансовими інструментами і 

для інвестування в цінні папери та інші 

передбачати виникнення у торговця цінними 

передані йому в управління цінні папери, 

кошти, призначені для інвестування в цінні 

також виникнення права довірчої власності 

фінансові інструменти, отримані торговцем 

цінними паперами та іншими фінансовими 

провадить діяльність з управління цінними 

консультації пов'язані з обслуговуванням установника 

ами4-8 

управління цінними паперами грошові кошти клієнта 

договором управління, зараховуються на 

цінними паперами в банку окремо від власних 

відповідно до умов договору (договорів) про 

фінансовими інструментами і грошовими 

інвестування в цінні папери та інші фінансові 

паперами звітує перед клієнтами про 
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Частина 8-10 – змінено редакцію 

 

8. Не вважається професійною діяльністю з торгівлі цінними

розміщення емітентом власних цінних паперів;  

викуп емітентом власних цінних паперів;  

проведення юридичними особами та фізичними особами

розрахунків з використанням векселів та/або заставних; 

провадження юридичними особами на підставі договорів

договорів доручення купівлі-продажу (обміну) цінних

торговця цінними паперами, який має ліцензію на

брокерської діяльності, а також на підставі договорів

або міни, укладених безпосередньо з торговцем цінними

внесення цінних паперів до статутного капіталу юридичних

9. Без участі торговця цінними паперами можуть здійснюватися

операції:  

дарування та спадкування цінних паперів;  

операції, пов'язані з виконанням рішення суду;  

придбання акцій відповідно до законодавства про приватизацію

 

10. Особливості укладення договорів, пов'язаних з переходом

власності на емітовані банками акції, визначаються законом

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

торгівлі цінними паперами:  

особами - підприємцями 

заставних;  

договорів комісії або 

цінних паперів через 

ліцензію на провадження 

договорів купівлі-продажу 

цінними паперами;  

юридичних осіб.  

можуть здійснюватися такі 

приватизацію.  

язаних з переходом права 

законом.  

 

Частина 8-10 – нова редакція 

 

8. Правочини щодо цінних паперів повинні

посередництвом торговця цінними паперами

розміщення емітентом власних цінних паперів

викупу та продажу емітентом власних цінних

здійснення операцій щодо неемісійних цінних

внесення цінних паперів до статутного (складеного

дарування цінних паперів; 

спадкування та правонаступництва цінних паперів

вчинення правочинів, пов'язаних з виконанням

вчинення правочинів у процесі приватизації.

 

9. Правочини щодо цінних паперів, вчинені

цінними паперами, крім випадків, передбачених

нікчемними. 

Правочини, що вчиняються між торговцями цінними

провадженням професійної діяльності з торгівлі

 

10. Торговець цінними паперами зобов'язаний

інформаційної бази даних Національної комісії

ринку про ринок цінних паперів для подальшого

всі вчинені поза фондовою біржою ним або

емісійних цінних паперів: 

найменування емітента цінних паперів та

ЄДРПОУ; 

вид, тип, клас, форма існування та форма випуску

міжнародний ідентифікаційний номер цінних

кількість цінних паперів за кожним правочином

ціна цінних паперів; 

дата вчинення правочину; 

інші відомості, визначені Національною комісією

паперів повинні вчинятися за участю або 

паперами, крім випадків: 

паперів; 

цінних паперів; 

цінних паперів; 

складеного) капіталу юридичних осіб; 

цінних паперів; 

виконанням судових рішень; 

приватизації. 

вчинені без участі (посередництва) торговця 

передбачених частиною восьмою цієї статті, є 

торговцями цінними паперами, для кожного з них є 

торгівлі цінними паперами. 

зобов'язаний подавати до загальнодоступної 

Національної комісії з цінних паперів та фондового 

подальшого розміщення таку інформацію про 

ним або за його участю правочини щодо 

паперів та його ідентифікаційний код згідно з 

форма випуску цінних паперів; 

цінних паперів; 

правочином; 

Національною комісією з цінних паперів та фондового 
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Стаття 20. Діяльність з організації торгівлі на фондовому

 

Змінено редакцію статті 

 

1. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку

професійного учасника фондового ринку (організатора

створення організаційних, технологічних, інформаційних

інших умов для збирання та поширення інформації стосов

пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими

за встановленими правилами, централізованого укладення

договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі

клірингу та розрахунків за ними, та розв'язання спорів

організатора торгівлі.  

2. Організаторами торгівлі є фондові біржі, що відповідають

цього Закону.  

Розмір статутного капіталу фондової біржі має становити

мільйонів гривень. Розмір власного капіталу фондової біржі

кліринг та розрахунки, має становити не менш як 25 мільйонів

 

Стаття 21. Утворення фондової біржі та права

 

1. Фондова біржа утворюється та діє в організаційно

товариства (крім повного, командитного товариства

додатковою відповідальністю) або дочірнього

об'єднання торговців цінними паперами, та провадить

відповідно до Цивільного кодексу України, законів

питання утворення, діяльності та припинення юридичних

особливостями, визначеними цим Законом.  

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

ринку. 

До зазначеної інформації не включаються відомості

Порядок та строки подання торговцем цінними

також порядок її подальшого розміщення встановлюються

з цінних паперів та фондового ринку. 

фондовому ринку  

фондовому ринку - діяльність 

організатора торгівлі) із 

інформаційних, правових та 

інформації стосовно попиту і 

фінансовими інструментами 

укладення і виконання 

тому числі здійснення 

спорів між членами 

відповідають вимогам 

становити не менш як 15 

фондової біржі, що здійснює 

мільйонів гривень. 

Стаття 20. Діяльність з організації

 

Нова редакція статті 

 

1. Діяльність з організації торгівлі на фондовому

із створення організаційних, технологічних

умов для збирання та поширення інформації

інших фінансових інструментів і попиту на

торгів цінними паперами та іншими фінансовими

укладання договорів щодо цінних паперів та

з правилами, встановленими такою фондовою

встановленому законом порядку. Діяльність

ринку може включати здійснення клірингу

інструментами, іншими, ніж цінні папери. 

2. Розмір статутного капіталу фондової біржі

мільйонів гривень. Розмір власного капіталу ф

та розрахунки, має становити не менш як 25 мільйонів

права її членів 

організаційно-правовій формі 

товариства і товариства з 

дочірнього підприємства 

провадить свою діяльність 

законів, що регулюють 

юридичних осіб, з 

Стаття 21. Утворення фондової

 

1. Фондова біржа утворюється та діє в організаційно

товариства або товариства з обмеженою відповідальністю

діяльність відповідно до Цивільного кодексу

питання утворення, діяльності та припинення

визначеними цим Законом.  

Прибуток фондової біржі спрямовується на її

її засновниками (учасниками).  

включаються відомості про сторони правочинів. 

цінними паперами зазначеної інформації, а 

розміщення встановлюються Національною комісією 

організації торгівлі на фондовому ринку 

фондовому ринку - діяльність фондової біржі 

технологічних, інформаційних, правових та інших 

інформації стосовно пропозицій цінних паперів та 

попиту на них, проведення регулярних біржових 

фінансовими інструментами, централізованого 

паперів та інших фінансових інструментів згідно 

фондовою біржею, зареєстрованими у 

Діяльність з організації торгівлі на фондовому 

клірингу та розрахунків за фінансовими 

біржі має становити не менш як 15 

капіталу фондової біржі, що здійснює кліринг 

як 25 мільйонів гривень. 

фондової біржі та права її членів 

організаційно-правовій формі акціонерного 

обмеженою відповідальністю, та провадить свою 

кодексу України, законів, що регулюють 

припинення юридичних осіб, з особливостями, 

спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між 



Порівняльна таблиця 

змін до деяких законодавчих актів Українищодо удосконалення

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури

Підготувала: Заступник директора ДУ «АРІФРУ» Радченко

 

smida.gov.ua 

Прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток

розподілу між її засновниками (учасниками).  

 

2. Фондова біржа утворюється не менше ніж двадцятьма

торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на право

професійної діяльності на фондовому ринку, або їх об

налічує не менше ніж двадцять торговців цінними паперами

одного торговця цінними паперами не може бути 

відсотків статутного капіталу фондової біржі.  

 

*** 

Частина 4 речення 1 – змінено редакцію 

 

4. Діяльність фондової біржі як організатора торгівлі

зупиняється Національною комісією з цінних паперів

ринку в разі, коли кількість її членів стала менш

фондову біржу утворено у формі дочірнього підприємства

торговців цінними паперами - коли кількість 

об'єднання стала менше ніж 20. Якщо протягом

прийняття нових членів не відбулося, діяльність 

припиняється.  

 

*** 

 

6. Кожний член фондової біржі має рівні права щодо

діяльності фондової біржі як організатора торгівлі. 

 

Стаття 23. Вимоги до фондової біржі

1. Фондова біржа зобов'язана оприлюднювати та надавати

комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію

 

 

 

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

розвиток та не підлягає 

двадцятьма засновниками - 

на право провадження 

їх об'єднанням, що 

цінними паперами. Частка 

бути більшою ніж 5 

торгівлі тимчасово 

паперів та фондового 

менш ніж 20, а якщо 

підприємства об'єднання 

кількість членів такого 

протягом шести місяців 

діяльність фондової біржі 

права щодо організації 

 

 

 

2. Фондова біржа утворюється не менше

торговцями цінними паперами, які мають

професійної діяльності на фондовому ринку

паперами не може бути більшою ніж 5 відсотків

біржі.  

 

 

*** 

Частина 4 речення 1 – нова редакція 

 

4. Діяльність фондової біржі зупиняється

паперів та фондового ринку, якщо кількість

Якщо протягом шести місяців прийняття нових

фондової біржі припиняється.  

 

 

 

 

 

*** 

 

6. Кожний член фондової біржі має рівні

фондової біржі як професійного учасника фондового

 

біржі  

надавати Національній 

інформацію про:  

Стаття 23. Вимоги до

1. Фондова біржа зобов'язана оприлюднювати

цінних паперів та фондового ринку інформацію

нормативно-правовими актами Національної

фондового ринку, у тому числі  про:  

 

менше ніж двадцятьма засновниками - 

мають ліцензію на право провадження 

ринку. Частка одного торговця цінними 

 5 відсотків статутного капіталу фондової 

зупиняється Національною комісією з цінних 

кількість її членів стала меншою за 20. 

прийняття нових членів не відбулося, діяльність 

рівні права щодо організації діяльності 

учасника фондового ринку.  

Вимоги до фондової біржі  

оприлюднювати та надавати Національній комісії з 

інформацію передбачену законом та/або 

Національної комісії з цінних паперів та 
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Частина 1 абзаци 2-4 – змінено редакцію 

 

перелік торговців цінними паперами, допущених до укладення

купівлі-продажу цінних паперів на фондовій біржі;  

перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу

обсяг торгівлі цінними паперами (кількість цінних паперів

вартість укладених договорів, курс цінних паперів

емітента окремо) за період, установлений Національною

цінних паперів та фондового ринку.  

 

 

 

 

 

2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

порядок і форми подання інформації, зазначеної у частині

статті, та здійснює контроль за розкриттям інформації

біржами.  

 

Доповнено частиною 3 

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

до укладення договорів 

лістингу;  

цінних паперів, загальну 

паперів щодо кожного 

Національною комісією з 

фондового ринку встановлює 

у частині першій цієї 

інформації фондовими 

Частина 1 абзаци 2-4 – змінено редакцію 

 

перелік торговців цінними паперами, допущених

продажу цінних паперів та інших фінансових

перелік цінних паперів, які пройшли процедуру

обсяг торгівлі цінними паперами та іншими

цінних паперів та інших фінансових інструментів

укладеними договорами, біржовий курс цінних

паперу, що перебуває в обігу на фондовій

Національною комісією з цінних паперів та фондового

 

2. Національна комісія з цінних паперів та фондового

форми подання інформації, зазначеної у частині

контроль за розкриттям інформації фондовими

 

 

 

 

 

Доповнено частиною 3 

 

3. Фондова біржа зобов'язана подавати до загальнодост

даних Національної комісії з цінних паперів

паперів для подальшого розміщення таку

правочини щодо емісійних цінних паперів: 

найменування емітента цінних паперів та

ЄДРПОУ; 

вид, тип, клас, форма існування та форма випуску

міжнародний ідентифікаційний номер цінних

кількість цінних паперів за кожним правочином

ціна цінних паперів; 

дата вчинення правочину; 

інші відомості, визначені Національною комісією

 

допущених до укладання договорів купівлі-

фінансових інструментів на фондовій біржі; 

процедуру лістингу/делістингу; 

іншими фінансовими інструментами (кількість 

інструментів, їх загальну вартість згідно з 

курс цінних паперів щодо кожного цінного 

фондовій біржі) за період, установлений 

паперів та фондового ринку.  

ів та фондового ринку встановлює порядок і 

зазначеної у частині першій цієї статті, та здійснює 

фондовими біржами.  

подавати до загальнодоступної інформаційної бази 

паперів та фондового ринку про ринок цінних 

таку інформацію про всі вчинені на ній 

 

та його ідентифікаційний код згідно з 

форма випуску цінних паперів; 

цінних паперів; 

правочином; 

Національною комісією з цінних паперів та фондового 
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Стаття 24. Організація торгівлі на фондовій

 

Частина 1 абзац 1 – змінено редакцію 

 

1. Фондова біржа створює організаційні умови для укладання

цінними паперами шляхом котирування цінних паперів

попиту і пропозицій, отриманих від учасників торгів на фондовій

 

Стаття 25. Правила фондової біржі 

1. Правила фондової біржі складаються з порядку:  

організації та проведення біржових торгів;  

лістингу та делістингу цінних паперів;  

допуску членів фондової біржі та інших осіб

законодавством, до біржових торгів;  

котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового

розкриття інформації про діяльність фондової біржі та її

розв'язання спорів між членами фондової біржі та іншими

мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством

здійснення контролю за дотриманням членами фондової

особами, які мають право брати участь у біржових 

законодавством, правил фондової біржі;  

накладення санкцій за порушення правил фондової біржі

 

 

Доповнено частиною 2 

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

ринку. 

До зазначеної інформації не включаються відомості

Порядок та строки подання фондовою біржею

порядок її подальшого розміщення встановлюються

цінних паперів та фондового ринку. 

фондовій біржі 

укладання договорів з 

паперів на основі даних 

торгів на фондовій біржі.  

Стаття 24. Організація торгівлі

 

Частина 1 абзац 1 – змінено редакцію 

 

1. Фондова біржа створює організаційні умови

продажу цінних паперів та інших фінансових

біржових торгів і забезпечує контроль за

відповідних заходів впливу.  

біржі  

інших осіб, визначених 

біржового курсу;  

біржі та її оприлюднення;  

іншими особами, які 

із законодавством;  

фондової біржі та іншими 

біржових торгах згідно із 

біржі.  

Стаття 25. Правила фондової

1. Правила фондової біржі складаються з порядку

організації та проведення біржових торгів;  

лістингу та делістингу цінних паперів;  

допуску членів фондової біржі та інших 

біржових торгів;  

котирування цінних паперів та інших фінансових

біржового курсу;  

розкриття інформації про діяльність фондової

розв'язання спорів між членами фондової біржі

право брати участь у біржових торгах згідно із

здійснення контролю за дотриманням членами

які мають право брати участь у біржових торгах

фондової біржі;  

накладення санкцій за порушення правил фондової

 

Доповнено частиною 2 

 

2. Правила фондової біржі можуть також містити

здійснення клірингу та розрахунків за укладеними

включаються відомості про сторони правочинів. 

біржею зазначеної інформації, а також 

встановлюються Національною комісією з 

торгівлі на фондовій біржі 

організаційні умови для укладення договорів купівлі-

фінансових інструментів шляхом проведення 

контроль за їх виконанням із застосуванням 

Правила фондової біржі  

з порядку:  

 

інших осіб, визначених законодавством, до 

фінансових інструментів оприлюднення їх 

фондової біржі та її оприлюднення;  

фондової біржі та іншими особами, які мають 

згідно із законодавством;  

членами фондової біржі та іншими особами, 

біржових торгах згідно із законодавством, правил 

правил фондової біржі.  

також містити порядок: 

укладеними на фондовій біржі договорами 
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Стаття 26. Поєднання окремих видів професійної діяльності

фондовому ринку  

 

*** 

Частина 2 – змінено редакцію 2 абзацу  

2. Організатори торгівлі не можуть провадити інші види

діяльності на фондовому ринку, крім діяльності з організації

фондовому ринку, якщо інше не передбачено законом.  

Організатори торгівлі можуть здійснювати діяльність

клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних

які укладаються на такому організаторі торгівлі.  

 

3. Діяльність торговця цінними паперами може 

діяльністю зберігача цінних паперів. У разі отримання зберігачем

паперів ліцензії на провадження діяльності з ведення реєстрів

іменних цінних паперів зберігачу забороняється здійснювати

операції з цінними паперами, реєстр власників яких

операцій реєстратора за договором з емітентом.  

4. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних

виключним видом діяльності, що може поєднуватися

зберігача цінних паперів і торговця цінними паперами

вимог частини третьої цієї статті), а також з діяльністю

управління активами у випадках, передбачених законом

5. Поєднання діяльності з управління активами інституційних

з іншими видами професійної діяльності на фондовому

забороняється, крім діяльності з ведення реєстрів власників

цінних паперів інститутів спільного інвестування

передбачених законом.  

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів

взаємодії з депозитаріями цінних паперів

виконання укладених на фондовій біржі договорів

здійснення заходів із зниження ризиків невиконання

договорів купівлі-продажу цінних паперів та

професійної діяльності на 

інші види професійної 

організації торгівлі на 

 

діяльність з проведення 

похідних (деривативів), 

може поєднуватися з 

отримання зберігачем цінних 

ведення реєстрів власників 

здійснювати будь-які 

яких він веде, крім 

іменних цінних паперів є 

поєднуватися з діяльністю 

паперами (з урахуванням 

діяльністю компаній з 

законом.  

інституційних інвесторів 

на фондовому ринку 

реєстрів власників іменних 

інвестування у випадках, 

Стаття 26. Поєднання окремих видів професійної

ринку

 

*** 

Частина 2 – нова редакція 2 абзацу 

2. Фондові біржі не можуть провадити інші

фондовому ринку, крім діяльності з організації

інше не передбачено законом.  

Фондові біржі можуть провадити діяльність

розрахунків за договорами щодо фінансових

паперів), які укладаються на таких біржах

 

3. Діяльність торговця цінними паперами може

цінних паперів. У разі отримання зберігачем

провадження діяльності з ведення реєстрів

зберігачу забороняється здійснювати будь-які

власників яких він веде, крім операцій реєстратора

 

4. Діяльність з ведення реєстрів власників 

видом діяльності, що може поєднуватися з

торговця цінними паперами (з урахуванням

також з діяльністю компаній з управління

законом.  

5. Поєднання діяльності з управління активами

видами професійної діяльності на фондовому

з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів

інвестування у випадках, передбачених законом

цінних паперів); 

паперів із забезпечення централізованого 

біржі договорів купівлі-продажу цінних паперів; 

невиконання укладених на фондовій біржі 

паперів та інших фінансових інструментів. 

видів професійної діяльності на фондовому 

ринку  

провадити інші види професійної діяльності на 

організації торгівлі на фондовому ринку, якщо 

діяльність із здійснення клірингу та 

фінансових інструментів (крім цінних 

біржах, відповідно до їх правил. 

паперами може поєднуватися з діяльністю зберігача 

зберігачем цінних паперів ліцензії на 

реєстрів власників іменних цінних паперів 

які операції з цінними паперами, реєстр 

реєстратора за договором з емітентом.  

власників іменних цінних паперів є виключним 

поєднуватися з діяльністю зберігача цінних паперів і 

урахуванням вимог частини третьої цієї статті), а 

управління активами у випадках, передбачених 

активами інституційних інвесторів з іншими 

фондовому ринку забороняється, крім діяльності 

цінних паперів інститутів спільного 

законом.  



Порівняльна таблиця 

змін до деяких законодавчих актів Українищодо удосконалення

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури

Підготувала: Заступник директора ДУ «АРІФРУ» Радченко

 

smida.gov.ua 

Стаття 27. Вимоги до професійних учасників фондового

 

 

Редакцію статті змінено 

 

1. Ліцензійні умови, у тому числі вимоги до розміру

власного капіталу, порядку його визначення, ліквідності

вимоги до фахівців професійного учасника фондового

умови договорів, які укладаються під час провадженн

діяльності на фондовому ринку, інші вимоги та

обмежують ризики професійної діяльності на фондовому

встановлюються цим Законом, іншими законами України

провадження окремих видів професійної діяльності на фонд

та нормативно-правовими актами Національної комісії

та фондового ринку.  

2. Умовою отримання ліцензії та провадження професійної

фондовому ринку є відсутність серед учасників (акціонерів

особи (професійного учасника фондового ринку) фізичної

не погашену або не зняту в установленому порядку судимість

проти власності, у сфері господарської діяльності 

службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано

(частками) у статутному капіталі цієї юридичної особи. 

Підставою для анулювання ліцензії на провадження

діяльності на фондовому ринку є встановлення Національною

цінних паперів та фондового ринку факту прямого чи опосередкованого

володіння акціями (частками) професійного учасника фондового

фізичною особою, яка має не погашену або не зняту в

порядку судимість за злочини проти власності, у сфері

діяльності та/або у сфері службової діяльності, після 30 дн

встановлення, але не раніше 120 днів з дня набрання

обвинувальним вироком стосовно такої фізичної особи

злочини. 

Державні органи за письмовим запитом зобов'язані у межах

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

фондового ринку  

розміру статутного і 

ліквідності, кваліфікаційні 

фондового ринку, необхідні 

провадження професійної 

та показники, що 

на фондовому ринку, 

України, що регулюють 

діяльності на фондовому ринку, 

комісії з цінних паперів 

професійної діяльності на 

акціонерів) юридичної 

фізичної особи, яка має 

порядку судимість за злочини 

діяльності та/або у сфері 

опосередковано акціями 

 

провадження професійної 

Національною комісією з 

чи опосередкованого 

учасника фондового ринку 

зняту в установленому 

у сфері господарської 

після 30 днів з дня такого 

набрання законної сили 

фізичної особи за зазначені 

язані у межах повноважень 

Стаття 27. Вимоги до професійних учасників

мають у них істотну

 

Нова редакція статті 

 

1. Ліцензійні умови провадження професійної

окремими видами, у тому числі вимоги до розміру

порядку його визначення, ліквідності, кваліфікаційні

професійного учасника фондового ринку

укладаються під час провадження професійної

вимоги до приміщення, технічного та програмного

джерел походження коштів, за рахунок 

професійного учасника фондового ринку, інші

ризики професійної діяльності на фондовому

іншими законами України, що регулюють провадження

діяльності на фондовому ринку, та нормативно

комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. Умовою отримання ліцензії та провадження

фондовому ринку є відсутність серед учасників

(професійного учасника фондового ринку) фізичної

не зняту в установленому порядку судимість

господарської діяльності та/або у сфері службової

опосередковано пакетом акцій (часток) у ро

капіталу цієї юридичної особи. 

Підставою для застосування санкції відповідно

цінних паперів є встановлення Національною

фондового ринку факту прямого чи опосере

(часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного

фондового ринку фізичною особою, яка

установленому порядку судимість за злочини

господарської діяльності та/або у сфері службової

такого встановлення, але не раніше 120 

обвинувальним вироком стосовно такої фізичної

учасників фондового ринку та осіб, які 

них істотну участь 

професійної діяльності на фондовому ринку за її 

до розміру статутного і власного капіталу, 

ліквідності, кваліфікаційні вимоги до фахівців 

ринку, необхідні умови договорів, які 

професійної діяльності на фондовому ринку, 

та програмного забезпечення, вимоги щодо 

рахунок яких формується статутний капітал 

ринку, інші вимоги та показники, що обмежують 

фондовому ринку, встановлюються цим Законом, 

регулюють провадження окремих видів професійної 

ормативно-правовими актами Національної 

ринку. 

провадження професійної діяльності на 

учасників (акціонерів) юридичної особи 

ринку) фізичної особи, яка має не погашену або 

судимість за злочини проти власності, у сфері 

сфері службової діяльності та володіє прямо чи 

у розмірі 10 і більше відсотків статутного 

відповідно до вимог законодавства щодо 

Національною комісією з цінних паперів та 

опосередкованого володіння пакетом акцій 

статутного капіталу професійного учасника 

яка має не погашену або не зняту в 

за злочини проти власності, у сфері 

сфері службової діяльності, після 30 днів з дня 

 120 днів з дня набрання законної сили 

фізичної особи за зазначені злочини. 
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надавати Національній комісії з цінних паперів та фондового

відповідно до закону інформацію про наявність або

фізичної особи, яка прямо чи опосередковано володіє акціями

у статутному капіталі професійного учасника фондового

погашеної або не знятої в установленому порядку судимості

проти власності, у сфері господарської діяльності 

службової діяльності. У разі якщо запит передбачає надання

обмеженим доступом, така інформація надається Національній

цінних паперів та фондового ринку у спосіб, що забезпечує

правового режиму доступу до такої інформації. 
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та фондового ринку 

наявність або відсутність у 

володіє акціями (частками) 

фондового ринку, не 

судимості за злочини 

діяльності та/або у сфері 

передбачає надання інформації з 

Національній комісії з 

забезпечує збереження 

Державні органи за письмовим запитом зобов

Національній комісії з цінних паперів та фондового

інформацію про наявність або відсутність

опосередковано володіє пакетом акцій (часток

статутного капіталу професійного учасника фондового

знятої в установленому порядку судимості

господарської діяльності та/або у сфері службової

передбачає надання інформації з обмеженим

Національній комісії з цінних паперів та фондового

збереження правового режиму доступу до такої

3. Професійні учасники фондового ринку зобов

дотримуватися пруденційних нормативів, перелік

яких встановлюються Національною комісією

Перелік пруденційних нормативів встановлюється

діяльності на фондовому ринку; 

подавати Національній комісії з цінних паперів

показників, що підтверджують виконання встановлених

щодо відповідного виду професійної діяльності

Національною комісією з цінних паперів та фондового

4. Кандидатури керівників фондових бірж

Національною комісією з цінних паперів та фондового

порядку. 

Кандидат на посаду керівника фондової біржі

вимогам, установленим Національною комісією

ринку, зокрема: 

мати стаж роботи на фондовому ринку не менш

не повинен бути керівником професійного

ліквідованого за рішенням суду або до якого

анулювання ліцензії на провадження певних

фондовому ринку; 

за останні два роки провадження кандидатом

відсутні факти анулювання сертифіката на

професійної діяльності з цінними паперами.

зобов'язані у межах повноважень надавати 

та фондового ринку відповідно до закону 

відсутність у фізичної особи, яка прямо чи 

акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків 

учасника фондового ринку, не погашеної або не 

судимості за злочини проти власності, у сфері 

сфері службової діяльності. У разі якщо запит 

обмеженим доступом, така інформація надається 

та фондового ринку у спосіб, що забезпечує 

до такої інформації. 

обов'язані: 

нормативів, перелік, розміри і методика розрахунку 

комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

встановлюється щодо кожного виду професійної 

цінних паперів та фондового ринку розрахунок 

виконання встановлених пруденційних нормативів 

діяльності в порядку та у строки, визначені 

паперів та фондового ринку. 

фондових бірж та депозитаріїв погоджуються з 

паперів та фондового ринку в установленому нею 

фондової біржі та депозитарію повинен відповідати 

комісією з цінних паперів та фондового 

не менш як три роки; 

професійного учасника фондового ринку, 

до якого застосовувалася санкція у вигляді 

певних видів професійної діяльності на 

кандидатом діяльності на фондовому ринку 

сертифіката на право провадження такою особою 

паперами. 
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5. Юридична особа, яка має істотну участь

ринку, зобов'язана повідомляти Національну

ринку про всі зміни структури її власності

ділову репутацію новопризначених керівників

відповідних змін в установленому Комісією

Фізична особа, яка має істотну участь у професійному

зобов'язана повідомляти Національну комісію

про всі зміни у відомостях про своїх асоційованих

інформацію про свою ділову репутацію в порядку

Юридична або фізична особа, яка має намір передати

професійному учаснику фондового ринку іншій

що частка, яка належить особі у статутному

учасника фондового ринку, або право голосу

управління професійного учасника фондового

25, 50 і 75 відсотків, або передати контроль над

ринку іншій особі, повинна повідомити про це

фондового ринку і Національну комісію з цінних

установленому Комісією порядку. 

 

Розділ III доповнено статтями 27
1
 і 27

2
 такого

 

Стаття 27
1
. Ліцензування професійної

1. Юридична особа набуває статусу професійного

права на провадження певного виду професійної

виключно після отримання ліцензії на провадження

діяльності на фондовому ринку. 

Провадження професійної діяльності на

зазначеної ліцензії забороняється. 

2. Юридична особа, яка має намір провадити

ринку, для отримання ліцензії на провадження

подає Національній комісії з цінних паперів

нею порядку: 

1) заяву про видачу ліцензії; 

участь у професійному учаснику фондового 

Національну комісію з цінних паперів та фондового 

власності, а також подавати інформацію про 

керівників у місячний строк з дня настання 

Комісією порядку. 

у професійному учаснику фондового ринку, 

комісію з цінних паперів та фондового ринку 

своїх асоційованих осіб, а також подавати 

в порядку та у строк, установлені Комісією. 

намір передати істотну участь у 

ринку іншій особі або зменшити її таким чином, 

 (складеному) капіталі професійного 

голосу придбаних акцій (часток) в органах 

фондового ринку виявляться нижче рівнів 10, 

контроль над професійним учасником фондового 

про це такого професійного учасника 

з цінних паперів та фондового ринку в 

такого змісту: 

професійної діяльності на фондовому ринку 

професійного учасника фондового ринку і 

професійної діяльності на фондовому ринку 

провадження відповідного виду професійної 

діяльності на фондовому ринку без отримання 

адити професійну діяльність на фондовому 

провадження відповідного виду такої діяльності 

паперів та фондового ринку в установленому 
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2) копію виписки з Єдиного державного реєстру

підприємців з відомостями про юридичну

законом); 

3) нотаріально засвідчену копію статуту юридичної

реєстратора про проведення її державної

утворюється на підставі модельного статуту

(складеного) капіталу); 

4) копії визначених Національною комісією

документів, необхідних для ідентифікації учасників

яких здійснюватиметься опосередкований контроль

5) відомості про структуру власності юридичної

істотною участю в ній відповідно до вимог Національної

фондового ринку; 

6) інформацію про фінансовий стан юридичної

істотною участю в ній за формою, встановленою

паперів та фондового ринку; 

7) інформацію про ділову репутацію учасників

членів виконавчого органу та/або наглядової

здійснюватиметься опосередкований контроль

встановленою Національною комісією з цінних

8) інформацію про юридичних осіб, у яких учасник

фізична особа є керівником та/або контролером

Національною комісією з цінних паперів та фондового

9) інформацію про асоційованих осіб учасників

фізичних осіб за формою, встановленою Національною

та фондового ринку; 

10) інформацію про персональний склад наглядової

виконавчого органу та ревізійної комісії

встановленою Національною комісією з цінних

11) інформацію про ділову репутацію особи

одноосібного виконавчого органу (у разі якщо

членами колегіального виконавчого органу

служби внутрішнього аудиту (контролю), за

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 

юридичну особу (якщо інше не передбачено 

статуту юридичної особи з відміткою державного 

державної реєстрації (якщо юридична особа 

статуту - інформацію про розмір статутного 

комісією з цінних паперів та фондового ринку 

фікації учасників (акціонерів) та всіх осіб, через 

опосередкований контроль щодо юридичної особи; 

юридичної особи та учасників (акціонерів) з 

вимог Національної комісії з цінних паперів та 

юридичної особи та учасників (акціонерів) з 

встановленою Національною комісією з цінних 

учасників (акціонерів) з істотною участю, 

наглядової ради і всіх осіб, через яких 

контроль за юридичною особою, за формою, 

з цінних паперів та фондового ринку; 

яких учасник (акціонер) з істотною участю - 

контролером, за формою, встановленою 

паперів та фондового ринку; 

учасників (акціонерів) з істотною участю - 

встановленою Національною комісією з цінних паперів 

склад наглядової ради (у разі її створення), 

місії юридичної особи за формою, 

з цінних паперів та фондового ринку; 

особи (осіб), яка здійснює повноваження 

разі якщо такі особи призначені головою та 

органу), головного бухгалтера та керівника 

), за формою, встановленою Національною 
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комісією з цінних паперів та фондового ринку

12) інформацію про наявність організаційної

для провадження професійної діяльності на фондовому

комп'ютерної техніки, програмного забезпечення

установленим Національною комісією з цінних

вимогам, за визначеною нею формою; 

13) копії внутрішніх положень юридичної особи

фінансових послуг, порядок здійснення внутрішнього

систему управління ризиками. 

3. Юридична особа, яка має намір провадити

ринку та засновником якої є іноземна юридична

провадження відповідного виду такої діяльності

частині другій цієї статті, подає Національній

ринку: 

1) копію рішення уповноваженого органу (особи

особи про участь у професійному учасникові

2) письмовий дозвіл на участь іноземної

учасникові фондового ринку в Україні, виданий

органом держави, в якій зареєстровано головний

якщо законодавством такої держави вимагається

або письмове запевнення іноземної юридичної

відповідної держави вимог щодо отримання такого

3) витяг із торговельного, банківського, судового

документ, що підтверджує реєстрацію іноземної

зареєстровано її головний офіс; 

4) копію аудиторського висновку аудитора іноземної

іноземної юридичної особи на кінець останнього

4. Юридична особа, яка має намір провадити

ринку та засновником якої є фізична особа 

провадження відповідного виду такої діяльності

частині другій цієї статті, подає Національній

ринку письмовий дозвіл на участь фізичної

учасникові фондового ринку в Україні, виданий

ринку; 

організаційної структури та спеціалістів, необхідних 

діяльності на фондовому ринку, а також обладнання, 

забезпечення, приміщень, що відповідають 

з цінних паперів та фондового ринку 

юридичної особи, що визначають порядок надання 

здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та 

провадити професійну діяльність на фондовому 

юридична особа, для отримання ліцензії на 

діяльності, крім документів, зазначених у 

Національній комісії з цінних паперів та фондового 

органу (особи) управління іноземної юридичної 

учасникові фондового ринку в Україні; 

іноземної юридичної особи у професійному 

Україні виданий уповноваженим контролюючим 

головний офіс іноземної юридичної особи, 

вимагається отримання зазначеного дозволу, 

идичної особи у відсутності в законодавстві 

отримання такого дозволу; 

банківського, судового реєстру або інший офіційний 

іноземної юридичної особи в державі, в якій 

аудитора іноземної держави про фінансовий стан 

останнього повного календарного року. 

провадити професійну діяльність на фондовому 

особа - іноземець, для отримання ліцензії на 

діяльності, крім документів, зазначених у 

Національній комісії з цінних паперів та фондового 

фізичної особи - іноземця у професійному 

Україні виданий уповноваженим контролюючим 
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удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

органом держави, в якій вона має постійне місце

такої держави вимагається отримання зазначеного

запевнення у відсутності в законодавстві

отримання такого дозволу. 

5. Документи, що подаються іноземною юридичною

іноземцем відповідно до частин третьої і

нотаріально засвідчені за місцем видачі та легалізовані

якщо інше не передбачено міжнародними договорами

надана Верховною Радою України. При цьому

мовою, повинні супроводжуватися нотаріально

українську мову. 

6. Національна комісія з цінних паперів та фондового

порядку видає ліцензію на провадження певного

фондовому ринку чи відмовляє в її видачі

надходження документів, зазначених у частині

інформації про іноземних юридичних осіб

включених до структури власності юридичн

професійну діяльність на фондовому ринку

шість місяців. 

Ліцензія видається після подання юридичною

про внесення плати за видачу ліцензії. 

У разі якщо документи подано не в повному

вимог, установлених Національною комісією

такі документи повертаються без розгляду в місячний

7. Строк дії ліцензії на провадження певного

фондовому ринку є необмеженим. 

8. Професійний учасник фондового ринку 

провадження відповідного виду професійної

особам, а також юридичним особам, які утворилися

учасника, крім випадків приєднання чи злиття

9. Посадові особи професійного учасника фондового

істотну участь у такому учаснику, зобов'язані

зберігають свій статус або мають істотну

постійне місце проживання, якщо законодавством 

ання зазначеного дозволу, або письмове 

законодавстві відповідної держави вимог щодо 

юридичною особою та фізичною особою - 

третьої і четвертої цієї статті, повинні бути 

видачі та легалізовані в установленому порядку, 

міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких 

При цьому документи, складені іноземною 

нотаріально засвідченим перекладом на 

паперів та фондового ринку в установленому нею 

провадження певного виду професійної діяльності на 

її видачі протягом трьох місяців з дня 

у частині другій цієї статті. Для перевірки 

юридичних осіб або фізичних осіб - іноземців, 

юридичної особи, яка має намір провадити 

ринку, строк розгляду документів становить 

юридичною особою копії платіжного документа 

повному обсязі або оформлено з порушенням 

комісією з цінних паперів та фондового ринку, 

розгляду в місячний строк. 

певного виду професійної діяльності на 

ринку не має права передавати ліцензію на 

професійної діяльності на фондовому ринку третім 

які утворилися внаслідок припинення такого 

злиття з іншим ліцензіатом. 

учасника фондового ринку та особи, які мають 

зобов'язані протягом усього часу, коли вони 

істотну участь у професійному учасникові 
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Стаття 28. Етапи емісії цінних паперів у разі відкритого

та закритого (приватного) їх розміщення

 

Редакцію статті змінено 

 

1. Публічне (відкрите) розміщення цінних паперів - 

підставі опублікування в засобах масової інформації

будь-яким іншим способом повідомлення про продаж

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

фондового ринку, відповідати вимогам, установленим

правовими актами Національної комісії з цінних

10. Особи, винні у порушенні вимог, зазначе

цивільно-правову, адміністративну або кримінальну

законом. 

 

Стаття 27
2
. Підстави для відмови у видачі

виду професійної діяльності

1. Національна комісія з цінних паперів та

ліцензії на провадження певного виду професійної

якщо: 

1) документи, подані для видачі ліцензії, містять

не відповідають вимогам законодавства; 

2) ділова репутація хоча б однієї посадової особи

провадити професійну діяльність на фондовому

внутрішнього аудиту (контролю) та/або учасників

такої особи не відповідає вимогам, установленим

паперів та фондового ринку; 

3) структура власності юридичної особи

нормативно-правових актів Національної комісії

ринку; 

4) організаційна структура, спеціалісти, необхідні

діяльності на фондовому ринку, або обладнання

забезпечення, приміщення такої юридичної особи

установленим Національною комісією з цінних

відкритого (публічного) 

розміщення  

 їх відчуження на 

інформації або оголошення 

продаж цінних паперів, 

Стаття 28. Етапи емісії

 

 

Нова редакція статті 

 

1. Публічне розміщення цінних паперів 

передбачає їх відчуження на підставі опублікування

або оприлюднення в будь-який інший спосіб

вимогам, установленим законом та нормативно-

з цінних паперів та фондового ринку. 

зазначених у частині першій цієї статті, несуть 

або кримінальну відповідальність згідно із 

видачі ліцензії на провадження певного 

діяльності на фондовому ринку 

паперів та фондового ринку відмовляє у видачі 

професійної діяльності на фондовому ринку, 

ліцензії, містять недостовірну інформацію та/або 

посадової особи юридичної особи, яка має намір 

фондовому ринку, та/або керівника служби 

або учасників (акціонерів) з істотною участю 

установленим Національною комісією з цінних 

особи не відповідає вимогам закону та 

Національної комісії з цінних паперів та фондового 

необхідні для провадження професійної 

обладнання, комп'ютерна техніка, програмне 

юридичної особи не відповідають вимогам, 

цінних паперів та фондового ринку. 

емісії цінних паперів 

паперів - спосіб емісії цінних паперів, що 

опублікування в засобах масової інформації 

спосіб повідомлення про продаж цінних 
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зверненого до заздалегідь не визначеної кількості осіб.  

У разі відкритого (публічного) розміщення цінних

заздалегідь не визначеного кола осіб емісія здійснюється

етапами:  

1) прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення

органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення

2) пункт 2 частини першої статті 28 виключено  

3) подання заяви і всіх необхідних документів для реєстрації

цінних паперів та проспекту їх емісії;  

4) реєстрація Національною комісією з цінних паперів

ринку випуску цінних паперів та проспекту їх емісії;  

5) прийняття у разі потреби рішення про залучення 

розміщення цінних паперів;  

6) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного

7) укладення з депозитарієм договору про обслуговування

паперів або з реєстратором - про ведення реєстру власників

цінних паперів, крім випадків, коли облік прав за цінними

емітент відповідно до законодавства або цінні папери розміщуються

пред'явника;  

8) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення

паперів у документарній формі;  

9) розкриття інформації, що міститься в проспекті емісії цінних

10) відкрите (публічне) розміщення цінних паперів;  

11) затвердження результатів розміщення цінних паперів

емітента, уповноваженим приймати таке рішення;  

12) затвердження змін до статуту, пов'язаних із збільшенням

капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів

акцій;  

13) реєстрація змін до статуту в органах державної реєстрації

14) подання звіту про результати відкритого (публічного

цінних паперів;  

15) реєстрація Національною комісією з цінних паперів

ринку звіту про результати відкритого (публічного) розміщення

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

 

цінних паперів серед 

здійснюється за такими 

розміщення цінних паперів 

рішення;  

для реєстрації випуску 

паперів та фондового 

залучення андеррайтера до 

ідентифікаційного номера;  

обслуговування емісії цінних 

реєстру власників іменних 

цінними паперами веде 

папери розміщуються на 

разі розміщення цінних 

емісії цінних паперів;  

цінних паперів органом 

збільшенням статутного 

результатів розміщення 

реєстрації;  

публічного) розміщення 

паперів та фондового 

публічного) розміщення цінних 

паперів, зверненого до заздалегідь не визначеної

паперів шляхом їх публічного розміщення здійснюється

1) прийняття рішення про публічне розміщення

уповноваженим приймати таке рішення; 

2) укладення у разі потреби попереднього договору

3) укладення попереднього договору з депозитарієм

цінних паперів або з реєстратором про ведення

паперів (у разі відсутності такого договору), 

паперів на пред'явника; 

4) подання Національній комісії з цінних паперів

необхідних документів для реєстрації випуску

емісії; 

5) реєстрація Національною комісією з цінних

цінних паперів, проспекту їх емісії та видача

випуску цінних паперів; 

6) присвоєння цінним паперам міжнародного

7) укладення у разі потреби договору з андеррайтером

8) укладення з депозитарієм договору про обслуговування

з реєстратором про ведення реєстру власників

відсутності такого договору), крім випадку

пред'явника; 

9) розкриття інформації, що міститься у проспекті

10) укладення договорів з першими власниками

11) затвердження результатів публічного 

емітента, уповноваженим приймати таке рішення

12) виготовлення сертифікатів цінних паперів

паперів у документарній формі; 

13) внесення змін до статуту публічного акціонерного

збільшенням статутного капіталу товариства

розміщення акцій; 

14) реєстрація змін до статуту публічного

державної реєстрації; 

15) подання Національній комісії з цінних паперів

визначеної кількості осіб. Емісія цінних 

розміщення здійснюється за такими етапами: 

розміщення цінних паперів органом емітента, 

попереднього договору з андеррайтером; 

з депозитарієм про обслуговування емісії 

ведення реєстру власників іменних цінних 

договору), крім випадку здійснення емісії цінних 

цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх 

реєстрації випуску цінних паперів та проспекту їх 

цінних паперів та фондового ринку випуску 

видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію 

міжнародного ідентифікаційного номера; 

андеррайтером; 

про обслуговування емісії цінних паперів або 

власників іменних цінних паперів (у разі 

випадку здійснення емісії цінних паперів на 

проспекті емісії цінних паперів; 

власниками; 

публічного розміщення цінних паперів органом 

таке рішення; 

паперів у разі публічного розміщення цінних 

публічного акціонерного товариства, пов'язаних із 

товариства з урахуванням результатів публічного 

публічного акціонерного товариства в органах 

цінних паперів та фондового ринку звіту про 
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паперів;  

16) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних

17) розкриття інформації, що міститься у звіті про результати

(публічного) розміщення цінних паперів.  

2. Приватне (закрите) розміщення цінних паперів - розміщення

паперів шляхом їх безпосередньої пропозиції заздалегідь

колу осіб, кількість яких не перевищує 100.  

Приватне (закрите) розміщення акцій публічного

товариства - розміщення акцій шляхом їх безпосеред

акціонерам такого товариства та заздалегідь визначеному

кількість яких не перевищує 100.  

У разі закритого (приватного) розміщення цінних

заздалегідь визначеного кола осіб емісія здійснюється за

1) прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення

органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення

2) у разі відмови власника акцій від використання свого

права на придбання акцій, якщо це передбачено умовами

(приватного) розміщення цінних паперів, - отримання

письмового підтвердження про відмову;  

3) подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію

проспекту емісії цінних паперів;  

4) реєстрація Національною комісією з цінних папер

ринку випуску та проспекту емісії цінних паперів;  

5) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного

6) укладення з депозитарієм договору про обслуговування

паперів або з реєстратором - про ведення реєстру в

цінних паперів, крім випадків, коли облік прав за цінними

емітент відповідно до законодавства або цінні папери розміщуються

пред'явника;  

7) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення

паперів у документарній формі;  

8) закрите (приватне) розміщення цінних паперів;  

9) затвердження результатів розміщення цінних паперів

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

цінних паперів;  

результати відкритого 

розміщення цінних 

заздалегідь визначеному 

публічного акціонерного 

безпосередньої пропозиції 

визначеному колу осіб, 

цінних паперів серед 

здійснюється за такими етапами:  

розміщення цінних паперів 

рішення;  

використання свого переважного 

передбачено умовами закритого 

отримання від нього 

реєстрацію випуску та 

паперів та фондового 

ідентифікаційного номера;  

обслуговування емісії цінних 

реєстру власників іменних 

цінними паперами веде 

папери розміщуються на 

разі розміщення цінних 

цінних паперів органом 

результати публічного розміщення цінних паперів

16) реєстрація Національною комісією з цінних

про результати публічного розміщення цінних

17) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску

18) розкриття інформації, що міститься 

розміщення цінних паперів. 

2. Приватне розміщення цінних паперів 

передбачає їх відчуження шляхом безпосередньої

паперів заздалегідь визначеному колу осіб, 

акцій публічного акціонерного товариства -

заздалегідь визначеному колу осіб, кількість

паперів шляхом їх приватного розміщення здійснюється

1) прийняття рішення про приватне розміщення

уповноваженим приймати таке рішення; 

2) укладення у разі потреби попереднього договору

3) укладення попереднього договору з депозитарієм

цінних паперів або з реєстратором про ведення

паперів (у разі відсутності такого договору), 

паперів на пред'явника; 

4) подання Національній комісії з цінних паперів

необхідних документів для реєстрації випуску

5) реєстрація Національною комісією з цінних

цінних паперів, проспекту їх емісії та видача

випуску цінних паперів; 

6) присвоєння цінним паперам міжнародного

7) укладення у разі потреби договору з андеррайтером

8) укладення з депозитарієм договору про обслуговування

з реєстратором про ведення реєстру власників

відсутності такого договору), крім випадку

пред'явника; 

9) реалізація власником акцій свого переважного

порядку, встановленому Національною комісією

ринку; 

цінних паперів; 

з цінних паперів та фондового ринку звіту 

цінних паперів; 

випуску цінних паперів; 

міститься у звіті про результати публічного 

паперів - спосіб емісії цінних паперів, що 

безпосередньої письмової пропозиції цінних 

осіб, кількість яких не перевищує 100 (для 

- акціонерам такого товариства, а також 

кількість яких не перевищує 100). Емісія цінних 

розміщення здійснюється за такими етапами: 

розміщення цінних паперів органом емітента, 

попереднього договору з андеррайтером; 

з депозитарієм про обслуговування емісії 

ведення реєстру власників іменних цінних 

договору), крім випадку здійснення емісії цінних 

цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх 

випуску та проспекту емісії цінних паперів; 

цінних паперів та фондового ринку випуску 

видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію 

міжнародного ідентифікаційного номера; 

андеррайтером; 

про обслуговування емісії цінних паперів або 

власників іменних цінних паперів (у разі 

випадку здійснення емісії цінних паперів на 

переважного права на придбання акцій у 

комісією з цінних паперів та фондового 
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емітента, уповноваженим приймати таке рішення;  

10) затвердження змін до статуту, пов'язаних із збільшенням

капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів

акцій;  

11) реєстрація змін до статуту в органах державної реєстрації

12) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового

звіту про результати закритого (приватного) розміщенн

13) реєстрація Національною комісією з цінних паперів

ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення

паперів;  

14) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних

3. Стосовно кожного розміщення цінних паперів емітентом

рішення, яке оформляється протоколом. Вимоги до змісту

встановлюються Національною комісією з цінних паперів

ринку. Емітент не має права змінювати прийняте

розміщення цінних паперів у частині обсягу прав за цінними

умов розміщення та кількості цінних паперів одного

випадків, передбачених законами і нормативно-правовими

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Забороняється обмежувати доступ власників цінних паперів

рішення про розміщення цінних паперів, який зберігається

4. Перше розміщення акцій відкритого акціонерного

виключно закритим (приватним) серед засновників.  

Стаття 29. Реєстрація випуску та проспекту емісії цінних

*** 

Частина 2  пункт 1 абзац 2-3 

удосконалення законодавства про цінні папери  
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збільшенням статутного 

результатів розміщення 

реєстрації;  

паперів та фондового ринку 

розміщення цінних паперів;  

паперів та фондового 

приватного) розміщення цінних 

цінних паперів.  

емітентом приймається 

до змісту протоколу 

паперів та фондового 

прийняте рішення про 

за цінними паперами, 

одного випуску, крім 

правовими актами 

ринку.  

цінних паперів до оригіналу 

зберігається в емітента.  

акціонерного товариства є 

10) укладення договорів з першими власниками

11) затвердження результатів розміщення

уповноваженим приймати таке рішення; 

12) виготовлення сертифікатів цінних паперів

документарній формі; 

13) внесення змін до статуту акціонерного товариства

статутного капіталу товариства з урахуванням

14) реєстрація змін до статуту акціонерного

реєстрації; 

15) подання Національній комісії з цінних паперів

результати приватного розміщення цінних паперів

16) реєстрація Національною комісією з цінних

про результати приватного розміщення цінних

17) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску

3. Стосовно кожного розміщення цінних паперів

приймається відповідне рішення, яке оформляється

рішення встановлюються Національною комісією

ринку. Уповноважений орган емітента не має

про розміщення цінних паперів у частині обсягу

розміщення та кількості цінних паперів

передбачених законами і нормативно-правовими

цінних паперів та фондового ринку. 

Забороняється обмежувати доступ власників

про розміщення цінних паперів, який зберігається

4. Перше розміщення акцій акціонерного товариства

засновників. 

5. Реквізити тимчасового свідоцтва про реєстрацію

свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів

комісією з цінних паперів та фондового ринку

 

емісії цінних паперів  Стаття 29. Реєстрація випуску та проспекту

*** 

Частина 2  пункт 1 абзац 2-3 

власниками; 

розміщення цінних паперів органом емітента, 

паперів у разі розміщення цінних паперів у 

акціонерного товариства, пов'язаних із збільшенням 

урахуванням результатів розміщення акцій; 

акціонерного товариства в органах державної 

цінних паперів та фондового ринку звіту про 

цінних паперів; 

з цінних паперів та фондового ринку звіту 

цінних паперів; 

випуску цінних паперів. 

цінних паперів уповноваженим органом емітента 

оформляється протоколом. Вимоги до змісту 

Національною комісією з цінних паперів та фондового 

не має права змінювати прийняте рішення 

частині обсягу прав за цінними паперами, умов 

паперів одного випуску, крім випадків, 

правовими актами Національної комісії з 

власників цінних паперів до оригіналу рішення 

зберігається в емітента. 

акціонерного товариства є виключно приватним серед 

про реєстрацію випуску цінних паперів та 

цінних паперів встановлюються Національною 

ринку. 

та проспекту емісії цінних паперів  
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2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

1) після надходження заяви і документів, необхідних

випуску та проспекту емісії цінних паперів, здійснює

реєстрацію випуску та проспекту емісії цінних паперів

реєстрації протягом:  

10 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового

емісії та перебування цінних паперів емітента в біржовому

організатора торгівлі;  

20 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового

емісії та відсутності цінних паперів емітента в біржовому

організатора торгівлі;  

25 робочих днів - у разі відсутності зареєстрованого базового

емісії;  

Стаття 30. Вимоги до проспекту емісії цінних

 

*** 

Частина 3 пункт 3 – змінено редакцію 

3. До інформації про цінні папери належить інформація про

*** 

3) строки початку та закінчення розміщення цінних паперів

 

*** 

Частина 7 абзац 1 – змінено редакцію 

7. Після реєстрації проспекту емісії цінних паперів емітент

як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення

паперів: 

 

публікує проспект в офіційному друкованому виданні Державної

з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею

розміщує проспект у загальнодоступній інформаційній

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про

паперів у повному обсязі.  

У строки, встановлені Державною комісією з цінних

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

ринку:  

необхідних для реєстрації 

здійснює одночасно 

паперів або відмовляє в 

зареєстрованого базового проспекту 

в біржовому реєстрі 

зареєстрованого базового проспекту 

в біржовому реєстрі 

зареєстрованого базового проспекту 

2. Державна комісія з цінних паперів та фондового

1) після надходження заяви і документів, необхідних

проспекту емісії цінних паперів, здійснює

проспекту емісії цінних паперів або відмовляє

10 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого

перебування цінних паперів емітента в біржовому

20 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого

відсутності цінних паперів емітента в біржовому

25 робочих днів - у разі відсутності зареєстрованого

цінних паперів  

інформація про:  

цінних паперів; 

паперів емітент не менш 

розміщення цінних 

виданні Державної комісії 

установленому нею обсязі;  

інформаційній базі даних 

ринку про ринок цінних 

з цінних паперів та 

Стаття 30. Вимоги до проспекту

 

*** 

Частина 3 пункт 3 – нова редакція 

3. До інформації про цінні папери належить інформація

*** 

3) дати початку та закінчення укладення договорів

 

*** 

Частина 7 абзац 1 – нова редакція 

7. При публічному розміщенні після реєстрації

емітент не менш як за 10 днів до дати початку

власниками, визначеної проспектом емісії

публікує проспект в офіційному друкованому

паперів та фондового ринку в установленому

розміщує проспект у загальнодоступній інформаційній

комісії з цінних паперів та фондового ринку

обсязі.  

У строки, встановлені Державною комісією

емітент:  

фондового ринку:  

документів, необхідних для реєстрації випуску та 

здійснює одночасно реєстрацію випуску та 

відмовляє в реєстрації протягом:  

зареєстрованого базового проспекту емісії та 

біржовому реєстрі фондової біржі;  

зареєстрованого базового проспекту емісії та 

біржовому реєстрі фондової біржі;  

зареєстрованого базового проспекту емісії; 

проспекту емісії цінних паперів  

належить інформація про:  

укладення договорів з першими власниками;  

єстрації проспекту емісії цінних паперів 

початку укладення договорів з першими 

емісії цінних паперів: 

друкованому виданні Державної комісії з цінних 

установленому нею обсязі;  

загальнодоступній інформаційній базі даних Державної 

ринку про ринок цінних паперів у повному 

комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
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фондового ринку, емітент:  

у разі відкритого (публічного) розміщення цінних паперів

зареєстрований проспект емісії цінних паперів на власному

веб-сайті організатора торгівлі, через якого планується

розміщення цінних паперів відповідного випуску;  

у разі закритого (приватного) розміщення цінних паперів

зареєстрований проспект емісії цінних паперів, а надає його

учасниками такого розміщення згідно з відповідним рішенням

8. Зміни до проспекту емісії цінних паперів підля

Державною комісією з цінних паперів та фондового

установленому нею порядку. 

У разі зміни інформації, що міститься у проспекті емісії

емітент протягом 20 робочих днів з дня внесення таких змін

у встановленому Державною комісією з цінних паперів

ринку порядку подати зазначені зміни для реєстрації.  

У разі внесення змін до проспекту емісії цінних паперів

прийнято рішення про:  

відкрите (публічне) розміщення - емітент здійснює їх

опубліковує відповідну інформацію протягом 30 

опублікування проспекту емісії, але не пізніш як за 10 

розміщення;  

 

закрите (приватне) розміщення - емітент здійснює їх

початку розміщення та подає особам, які відповідно

закрите (приватне) розміщення цінних паперів є учасниками

розміщення.  

У разі якщо вчинити дії, передбачені абзацами другим

частини, у зазначені строки неможливо, до змін також

інформація про перенесення строків розміщення цінних

Підставою для відмови у реєстрації змін до проспекту

паперів є невідповідність поданих документів вимогам

недостовірність інформації у поданих документах та

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

цінних паперів розміщує 

власному веб-сайті та 

планується здійснити 

паперів не оприлюднює 

надає його особам, які є 

рішенням емітента.  

 

підлягають реєстрації 

фондового ринку в 

емісії цінних паперів, 

таких змін зобов'язаний 

паперів та фондового 

цінних паперів, щодо яких 

здійснює їх реєстрацію та 

 30 днів з дня 

за 10 днів до початку 

здійснює їх реєстрацію до 

відповідно до рішення про 

є учасниками такого 

другим - п'ятим цієї 

змін також включається 

цінних паперів.  

проспекту емісії цінних 

вимогам законодавства, 

документах та/або порушення 

у разі відкритого (публічного) розміщення цінних

проспект емісії цінних паперів на власному

через яку  планується здійснити розміщення

у разі закритого (приватного) розміщення

зареєстрований проспект емісії цінних паперів

учасниками такого розміщення згідно з відповідним

8. Зміни до проспекту емісії цінних паперів

комісією з цінних паперів та фондового ринку

У разі зміни інформації, що міститься у проспекті

протягом 20 робочих днів з дня внесення таких

Державною комісією з цінних паперів та

зазначені зміни для реєстрації.  

У разі внесення змін до проспекту емісії 

рішення про:  

 

відкрите (публічне) розміщення - емітент здійснює

відповідну інформацію протягом 30 днів з дня

не пізніш як за 10 днів до дати початку

власниками; 

 

закрите (приватне) розміщення - емітент

розміщення та подає особам, які відповідно

розміщення цінних паперів є учасниками такого

 

У разі якщо вчинити дії, передбачені абзацами

зазначені строки неможливо, до змін також

перенесення строків укладення договорів з першими

Підставою для відмови у реєстрації змін до

невідповідність поданих документів вимогам

інформації у поданих документах та/або порушення

розміщення цінних паперів розміщує зареєстрований 

власному веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, 

розміщення цінних паперів відповідного випуску;  

розміщення цінних паперів не оприлюднює 

цінних паперів, а надає його особам, які є 

відповідним рішенням емітента.  

 

 

 

паперів підлягають реєстрації Державною 

ринку в установленому нею порядку. 

у проспекті емісії цінних паперів, емітент 

внесення таких змін зобов'язаний у встановленому 

паперів та фондового ринку порядку подати 

емісії цінних паперів, щодо яких прийнято 

емітент здійснює їх реєстрацію та опубліковує 

днів з дня опублікування проспекту емісії, але 

початку укладення договорів з першими 

емітент здійснює їх реєстрацію до початку 

відповідно до рішення про закрите (приватне) 

учасниками такого розміщення.  

абзацами другим - п'ятим цієї частини, у 

змін також включається інформація про 

договорів з першими власниками.  

змін до проспекту емісії цінних паперів є 

могам законодавства, недостовірність 

або порушення встановленого законодавством 



Порівняльна таблиця 

змін до деяких законодавчих актів Українищодо удосконалення

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури

Підготувала: Заступник директора ДУ «АРІФРУ» Радченко

 

smida.gov.ua 

встановленого законодавством порядку прийняття рішення

таких змін.  

Емітент не має права:  

вносити зміни до проспекту емісії після початку розміщення

паперів;  

здійснювати розміщення цінних паперів до реєстрації

проспекту емісії цінних паперів, а в разі відкритого

розміщення - також до опублікування відповідної інформації

Внесення змін до проспекту емісії цінних паперів після

допускається у випадку, передбаченому частиною сьомою

Закону. Інформація про такі зміни до проспекту емісії цінних

бути опублікована протягом 15 днів з дня реєстрації цих

 

Стаття 32. Вимоги до закритого (приватного) розміщення

паперів  

 

*** 

Частина 1 абзац 1 речення 1 

1. Закрите (приватне) розміщення цінних паперів

емітентом самостійно або через андеррайтера, що уклав

договір про андеррайтинг.  

 

*** 

Частина 2 – змінено редакцію 

2. Емітент повинен закінчити закрите (приватне) розміщення

паперів у строк, передбачений рішенням про їх закрите

розміщення, але не пізніше ніж протягом двох місяців

розміщення.  

Кожен інвестор у цінні папери має сплатити вартість цінних

повному обсязі до затвердження результатів розміщення

випуску цінних паперів. 

 

*** 

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

рішення про внесення 

початку розміщення цінних 

реєстрації змін до 

відкритого (публічного) 

інформації.  

після їх розміщення 

сьомою статті 8 цього 

емісії цінних паперів має 

реєстрації цих змін. 

порядку прийняття рішення про внесення таких

 

Емітент не має права:  

вносити зміни до проспекту емісії після

власниками; 

здійснювати укладення договорів з першими

проспекту емісії цінних паперів, а в разі відкритого

також до опублікування відповідної інформації

Внесення змін до проспекту емісії цінних паперів

першими власниками допускається у випадку

статті 8 цього Закону. Інформація про такі зміни

має бути опублікована протягом 15 днів з дня

розміщення цінних 

паперів здійснюється 

що уклав з емітентом 

приватне розміщення цінних 

їх закрите (приватне) 

місяців з дня початку 

вартість цінних паперів у 

розміщення відповідного 

Стаття 32. Вимоги до закритого (приватного

 

*** 

Частина 1 абзац 1 речення 1 

1. Укладення договорів з першими 

розміщення цінних паперів здійснюється

андеррайтера, що уклав з емітентом договір про

 

 

*** 

Частина 2 – нова редакція 

2. Під час приватного розміщення цінних паперів

укладаються до дати, визначеної проспектом

двох місяців з дати початку їх укладення. 

 

 

 

 

 

*** 

внесення таких змін.  

після укладення договорів з першими 

першими власниками  до реєстрації змін до 

разі відкритого (публічного) розміщення - 

інформації.  

цінних паперів після укладення договорів з 

випадку, передбаченому частиною сьомою 

такі зміни до проспекту емісії цінних паперів 

з дня реєстрації цих змін. 

приватного) розміщення цінних паперів  

першими власниками під час приватного 

здійснюється емітентом самостійно або через 

договір про андеррайтинг.  

цінних паперів договори з першими власниками 

проспектом емісії цінних паперів, але не довше 
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Частина 5 абзац 2 – змінено редакцію 

Протягом 60 днів з дня завершення розміщення 

зазначеного в проспекті емісії таких цінних паперів

уповноважений приймати відповідне рішення, повинен

результати розміщення цінних паперів.  

Стаття 33. Вимоги до відкритого (публічного) розміщення

паперів  

 

*** 

Частина 1 абзац 1 

1. Відкрите (публічне) розміщення цінних паперів

емітентом самостійно або через андеррайтера, що уклав

договір про андеррайтинг.  

 

*** 

Частина 1 – доповнена 3 абзацом 

 

 

 

 

*** 

Частина 2 – змінено редакцію 

2. Забороняється відкрите (публічне) розміщення 

раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту

відповідно до цього Закону.  

 

*** 

Частина 3 абзац 1 – змінено редакцію 

3. Емітент повинен закінчити відкрите (публічне) розміщення

паперів у строк, передбачений рішенням про їх відкрите

розміщення, але не пізніше ніж протягом одного року

розміщення.  

 

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

розміщення цінних паперів, 

паперів, орган емітента, 

повинен затвердити 

Частина 5 абзац 2 – нова редакція 

Протягом 60 днів з дня закінчення строку укладення

власниками, зазначеного у проспекті емісії таких

уповноважений приймати відповідне рішення

укладення, а в разі емісії акцій - також внести

розміщення цінних 

паперів здійснюється 

що уклав з емітентом 

розміщення цінних паперів 

проспекту їх емісії 

публічне) розміщення цінних 

їх відкрите (публічне) 

одного року з дня початку 

Стаття 33. Вимоги до відкритого (публічного

 

 

*** 

Частина 1 абзац 1 

1. Укладення договорів з першими власниками

розміщення цінних паперів здійснюється

андеррайтера, що уклав з емітентом договір про

 

*** 

Частина 1 – доповнена 3 абзацом 

Публічне акціонерне товариство зобов'язане

акцій додаткових емісій лише на фондовій біржі

 
*** 

Частина 2 – нова редакція 

2. Забороняється укладати договори з першими

розміщення цінних паперів раніше ніж 

проспекту їх емісії відповідно до цього Закону

 

 

*** 

Частина 3 абзац 1 – нова редакція 

3. У разі публічного розміщення цінних

власниками укладаються до дати, визначеної

пізніше одного року з дати початку укладення

 

 

строку укладення договорів з першими 

емісії таких цінних паперів, орган емітента, 

шення, повинен затвердити результати їх 

внести відповідні зміни до статуту. 

публічного) розміщення цінних паперів  

першими власниками у процесі публічного 

здійснюється емітентом самостійно або через 

договір про андеррайтинг.  

зобов язане здійснювати публічне розміщення 

фондовій біржі. 

з першими власниками у разі публічного 

ніж через 10 днів після опублікування 

цього Закону.  

цінних паперів договори з першими 

визначеної проспектом їх емісії, але не 

укладення таких договорів. 
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*** 

Частина 6 речення 1 

6. Кількість відкрито (публічно) розміщених цінних паперів

перевищувати кількості цінних паперів, визначеної у

цінних паперів.  

 

*** 

Частина 7 абзац 2 – змінено редакцію 

Протягом 60 днів з дня завершення розміщення 

зазначеного в проспекті емісії таких цінних паперів

уповноважений приймати відповідне рішення, повинен

результати розміщення цінних паперів.  

Стаття 35. Звіт про результати розміщення цінних

 

*** 

Частина 1 абзац 1 

1. Емітент акцій подає Національній комісії з цінних

фондового ринку у 15-денний строк з дня реєстрації статуту

статуту) в органах державної реєстрації звіт 

розміщення акцій, а також інші документи, визначені

комісією з цінних паперів та фондового ринку, що

реєстрації звіту. 

Стаття 36. Недобросовісна емісія цінних паперів

 

*** 

Частина 5 

5. Зупинене відкрите (публічне) розміщення цінних

поновлюється за рішенням Національної комісії з цінних

фондового ринку лише до закінчення строку розміщення

паперів, установленого проспектом їх емісії, за умови

порушень, що стали підставою для зупинення відкритого

розміщення.  

 

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

цінних паперів не повинна 

визначеної у проспекті емісії 

розміщення цінних паперів, 

паперів, орган емітента, 

повинен затвердити 

*** 

Частина 6 речення 1 

6. Кількість публічно розміщених цінних

кількості цінних паперів, визначеної у проспекті

 

 

*** 

Частина 7 абзац 2 – нова редакція 

Протягом 60 днів з дня закінчення строку

власниками, зазначеного у проспекті емісії

уповноважений приймати відповідне рішення

укладення, а у разі емісії акцій - також внести

цінних паперів  

з цінних паперів та 

реєстрації статуту (змін до 

т про результати 

визначені Національною 

ринку, що необхідні для 

Стаття 35. Звіт про результати розміщення

 

*** 

Частина 1 абзац 1 

1. Емітент акцій подає Національній комісії з

30-денний строк з дня внесення змін до статуту

акцій, а також інші документи, визначені Національною

та фондового ринку, що необхідні для реєстрації

цінних паперів  

розміщення цінних паперів 

з цінних паперів та 

розміщення цінних 

за умови усунення 

відкритого (публічного) 

Стаття 36. Недобросовісна емісія

 

*** 

Частина 5 

5. Зупинене відкрите (публічне) розміщення

рішенням Національної комісії з цінних паперів

закінчення строку укладення договорів з

проспектом емісії цінних паперів, за умови

підставою для зупинення відкритого (публічного

 

 

цінних паперів не повинна перевищувати 

проспекті емісії цінних паперів.  

строку укладення договорів з першими 

емісії таких цінних паперів, орган емітента, 

рішення, повинен затвердити результати їх 

внести відповідні зміни до статуту. 

результати розміщення цінних паперів  

комісії з цінних паперів та фондового ринку у 

до статуту звіт про результати розміщення 

визначені Національною комісією з цінних паперів 

реєстрації звіту. 

Недобросовісна емісія цінних паперів  

розміщення цінних паперів поновлюється за 

цінних паперів та фондового ринку лише до 

договорів з першими власниками, визначеного 

за умови усунення порушень, що стали 

публічного) розміщення.  
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У тексті статті слова "відкрите (публічне)" у 

виключити 

 

Стаття 38. Емісія цінних паперів інститутів спільного

разі відкритого (публічного) та закритого (приватного

розміщення  

 

1. Особливості емісії, розміщення, обігу та викупу

інститутів спільного інвестування у разі відкритого

закритого (приватного) їх розміщення визначаються законодавством

Стаття 40. Регулярна інформація про емітента

 

*** 

Частина 3 абзац 5 

3. Річна інформація про емітента повинна містити такі відомості

*** 

розміщення та лістинг цінних паперів;  

 

Стаття 42. Порядок розкриття інформації про облік іменних

паперів учасниками депозитарної системи України

1. Інформація про облік іменних цінних паперів

учасниками депозитарної системи України:  

на письмовий запит власника інформації або з його письмового

крім випадків, передбачених абзацами третім і четвертим

за рішенням суду;  

на письмову вимогу органів прокуратури, служби безпеки

справ, органів державної податкової служби, Національної

цінних паперів та фондового ринку і Антимонопольного

України, інших державних органів відповідно до 

стосовно операцій у системах обліку іменних цінних

здійснюються конкретною юридичною особою або фізичною

конкретний проміжок часу.  

 

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

у всіх відмінках У тексті статті слова "відкрите (публічне)" 

 

спільного інвестування у 

приватного) їх 

викупу цінних паперів 

о (публічного) та 

визначаються законодавством.  

Стаття 38. Емісія цінних паперів інститутів

відкритого (публічного) та закритого

 

 

1. Особливості емісії, обігу та викупу цінних

інвестування у разі відкритого (публічного) та

розміщення визначаються законодавством.  

про емітента  

такі відомості:  

Стаття 40. Регулярна інформація

 

*** 

Частина 3 абзац 5 

3. Річна інформація про емітента повинна містити

*** 

спосіб розміщення та лістинг цінних паперів

 

облік іменних цінних 

системи України  

паперів розкривається 

його письмового дозволу, 

четвертим цієї частини;  

служби безпеки, внутрішніх 

Національної комісії з 

Антимонопольного комітету 

до законодавства - 

цінних паперів, що 

або фізичною особою за 

Стаття 42. Порядок розкриття інформації

учасниками депозитарної

1. Інформація про облік іменних цінних

депозитарної системи України:  

на письмовий запит власника інформації або

випадків, передбачених абзацами третім і четвертим

за рішенням суду;  

на письмову вимогу органів прокуратури

органів державної податкової служби і Антимонопольного

державних органів відповідно до законодавства

обліку іменних цінних паперів, що здійснюються

або фізичною особою за конкретний проміжок

 

 

 

публічне)" у всіх відмінках виключити 

інститутів спільного інвестування у разі 

закритого (приватного) їх розміщення  

цінних паперів інститутів спільного 

публічного) та закритого (приватного) їх 

 

інформація про емітента  

повинна містити такі відомості:  

паперів;  

інформації про облік іменних цінних паперів 

депозитарної системи України  

цінних паперів розкривається учасниками 

інформації або з його письмового дозволу, крім 

і четвертим цієї частини;  

прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, 

Антимонопольного комітету України, інших 

законодавства - стосовно операцій у системах 

здійснюються конкретною юридичною особою 

проміжок часу.  
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Доповнено абзацами 5 та 6 

 

Стаття 46. Рекламна інформація на фондовому

 

Редакцію статті змінено 

 

1. Рекламною інформацією на фондовому ринку є реклама

емітента або цінних паперів, що ним розміщуються або які

обігу;  

професійного учасника фондового ринку та його діяльності

договорів щодо цінних паперів.  

2. До реклами на фондовому ринку не належить 

відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно

підлягає обов'язковому оприлюдненню.  

3. Розповсюдження державними органами реклами на фондовому

не допускається, крім реклами, пов'язаної з розміщенням

державних цінних паперів.  

Стаття 48. Саморегулівні організації професійних

фондового ринку  

 

Редакцію статті змінено 

 

1. Саморегулівні організації професійних учасників фондового

утворюються за принципом: одна саморегулівна організація

виду професійної діяльності на ринку цінних паперів.  

Така саморегулівна організація повинна об'єднувати більше

професійних учасників фондового ринку за одним з видів

діяльності.  

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

Доповнено абзацами 5 та 6 такого змісту: 

за запитом нотаріальних контор (нотаріусів

консульських установ України в інших державах

пов'язаних з оформленням спадкових прав; 

на письмову вимогу уповноважених осіб Національної

фондового ринку - стосовно операцій з цінними

конкретною юридичною або фізичною особою

фондовому ринку  

реклама:  

або які перебувають в 

діяльності;  

належить інформація, яка 

нормативно-правових актів 

реклами на фондовому ринку 

розміщенням та обігом 

Стаття 46. Реклама цінних паперів

 

Нова редакція статті 

 

1. Реклама цінних паперів та фондового ринку

рекламу" з урахуванням норм цього Закону

регулювання ринку цінних паперів в Україні

 

професійних учасників 

учасників фондового ринку 

організація з кожного 

єднувати більше 50 відсотків 

одним з видів професійної 

Стаття 48. Об'єднання професійних

 

Нова редакція статті 

 

1. Об'єднання професійних учасників фондового

учасників, які здійснюють різні види професійної

має бути зареєстровано в порядку, встановленому

паперів та фондового ринку. 

Умовою прийняття рішення про реєстрацію

фондового ринку є його відповідність таким вимогам

об'єднання повинно включати не менше 35 

 

нотаріусів) або дипломатичних представництв та 

державах - для виконання нотаріальних дій, 

 

осіб Національної комісії з цінних паперів та 

цінними паперами, що здійснюються 

особою за певний період часу. 

цінних паперів та фондового ринку 

фондового ринку регулюється Законом України "Про 

Закону та Закону України "Про державне 

Україні". 

професійних учасників фондового ринку 

учасників фондового ринку може об'єднувати 

рофесійної діяльності на фондовому ринку, і 

встановленому Національною комісією з цінних 

реєстрацію об'єднання професійних учасників 

таким вимогам: 

менше 35 відсотків професійних учасників 
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2. Об'єднання професійних учасників фондового ринку

саморегулівної організації з дня його реєстрації Національною

цінних паперів та фондового ринку. Порядок та умови

реєстрації саморегулівної організації професійних учасників

ринку та анулювання реєстрації встановлюються Національною

з цінних паперів та фондового ринку.  

Метою діяльності саморегулівних організацій професійних

фондового ринку є забезпечення провадження діяльності

учасниками фондового ринку, які є членами саморегулівної

розроблення і затвердження правил, стандартів професійної

провадження відповідного виду професійної діяльності. 

3. Саморегулівна організація професійних учасників фондового

набуває делегованих їй Національною комісією з цінних

фондового ринку повноважень з дня опублікування

друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів

ринку рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового

про делегування відповідних повноважень саморегулівній

4. Умовами для прийняття рішення про делегування

претенденту професійних учасників фондового ринку

Національної комісії з цінних паперів та фондового

регулювання фондового ринку є:  

наявність правил і стандартів професійної діяльності

ринку, що є обов'язковими для виконання всіма членами

організації;  

статус непідприємницької організації;  

наявність у власності для забезпечення статутної діяльності

розмірі не менше ніж 600 тисяч гривень.  

 

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

ринку набуває статусу 

Національною комісією з 

та умови проведення 

учасників фондового 

Національною комісією 

професійних учасників 

діяльності професійними 

саморегулівної організації, 

професійної поведінки та 

діяльності.  

учасників фондового ринку 

з цінних паперів та 

опублікування в офіційному 

паперів та фондового 

паперів та фондового ринку 

саморегулівній організації.  

делегування організації-

ринку повноважень 

фондового ринку щодо 

діяльності на фондовому 

членами саморегулівної 

ої діяльності активів у 

фондового ринку за кожним з видів професійної

Законом, які воно об'єднує; 

наявність правил і стандартів професійної діяльності

обов'язковими для виконання всіма членами об

статус неприбуткової організації; 

наявність у власності для забезпечення статутної

менше 600 тисяч гривень. 

Об'єднання професійних учасників фондово

вимог, встановлених цією статтею, протягом

Підставою для відмови в реєстрації об'єднання

ринку може бути: 

відсутність документів, визначених законодавством

об'єднання; 

невідповідність поданих документів та 

законодавства; 

невиконання вимог цієї частини. 

Після усунення порушення/порушень, що були

Національною комісією з цінних паперів

реєстрації об'єднання, таке об'єднання має

визначені законодавством, для його реєстрації

фондового ринку. 

Анулювання реєстрації об'єднання професійних

здійснюється за рішенням Національної комісії

ринку в таких випадках: 

на підставі відповідної заяви об'єднання професійних

невиконання об'єднання професійних уча

Національної комісії з цінних паперів

уповноважених осіб Комісії; 

встановлення Національною комісією з цінних

невідповідності об'єднання професійних учасників

встановленим цією частиною. 

2. Об'єднання професійних учасників 

саморегулівної організації (далі - СРО) за певним

професійної діяльності, визначених цим 

професійної діяльності на фондовому ринку, що є 

членами об'єднання; 

забезпечення статутної діяльності активів у розмірі не 

фондового ринку зобов'язане дотримуватися 

протягом усього періоду своєї діяльності. 

єднання професійних учасників фондового 

законодавством, необхідних для реєстрації 

та даних, які вони містять, вимогам 

що були підставою для прийняття рішення 

паперів та фондового ринку про відмову в 

єднання має право повторно подати документи, 

реєстрації як об'єднання професійних учасників 

професійних учасників фондового ринку 

Національної комісії з цінних паперів та фондового 

професійних учасників фондового ринку; 

професійних учасників фондового ринку рішень 

паперів та фондового ринку, постанов 

з цінних паперів та фондового ринку факту 

професійних учасників фондового ринку вимогам, 

учасників фондового ринку набуває статусу 

за певним видом професійної діяльності на 
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удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

фондовому ринку з дня надання йому статусу

паперів та фондового ринку. Порядок надання

ринку цінних паперів статусу СРО та позбавлення

Національною комісією з цінних паперів та фондового

цього Закону. 

Одне об'єднання професійних учасників ринку

СРО за декількома видами професійної діяльності

дотримання вимог частини третьої цієї статті

Набуття об'єднанням статусу СРО професійних

до нього професійних учасників фондового ринку

інших документів СРО професійних учасників

до них не належать до узгоджених дій суб'єктів

Після надання об'єднанню професійних учасників

певним видом професійної діяльності на ринку

фондового ринку, які є членами інших професійних

Національною комісією з цінних паперів

професійної діяльності, повинні у тримісячний

бути її членами протягом всього строку наявності

3. Для набуття статусу СРО об'єднання професійних

повинно подати до Національної комісії з

необхідні документи та відповідати таким вимогам

об'єднувати більше 75 відсотків професійних

з видів професійної діяльності, визначених цим

мати затверджені внутрішні документи СРО

(стандарти) професійної діяльності на фондовому

СРО) для реалізації визначених статутом об'єднання

керівник та заступники керівника виконавчого

підрозділів СРО не можуть перебувати у трудових

прямо або опосередковано бути пов'язаними

СРО, мати судимість за корисливі чи посадові

установленому законом порядку, та повинні мати

не менше п'яти років. 

Вимоги щодо приміщень СРО, технічного

статусу СРО Національною комісією з цінних 

надання об'єднанню професійних учасників 

позбавлення такого статусу встановлюється 

паперів та фондового ринку з урахуванням вимог 

учасників ринку цінних паперів може набути статус 

професійної діяльності на фондовому ринку за умови 

статті. 

професійних учасників фондового ринку, вступ 

фондового ринку, прийняття правил, положень та 

учасників фондового ринку та внесення змін 

суб'єктів господарювання. 

учасників фондового ринку статусу СРО за 

на ринку цінних паперів професійні учасники 

інших професійних об'єднань, що зареєстровані 

паперів та фондового ринку за цим видом 

тримісячний строк стати членами такої СРО та 

наявності в неї статусу СРО. 

єднання професійних учасників фондового ринку 

комісії з цінних паперів та фондового ринку 

таким вимогам: 

професійних учасників фондового ринку за одним 

цим Законом; 

документи СРО (внутрішні правила СРО, Правила 

фондовому ринку, інші внутрішні документи 

статутом об'єднання функцій; 

виконавчого органу СРО, керівники структурних 

у трудових відносинах із членами СРО та 

язаними відносинами контролю з членами 

посадові злочини, не зняту або не погашену в 

повинні мати стаж роботи на фондовому ринку 

технічного забезпечення та програмного 
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Стаття 49. Делегування саморегулівним організаціям

регулювання фондового ринку  

 

 

Редакція статті змінено 

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

забезпечення, кваліфікаційні вимоги до керівників

СРО встановлюються нормативно-правовими

паперів та фондового ринку. 

СРО зобов'язана дотримуватися вимог, установлених

всього строку чинності свідоцтва, передбаченого

4. За результатами розгляду поданих об'єднанням

цінних паперів та фондового ринку своїм рішенням

учасників ринку цінних паперів статус СРО

надання статусу саморегулівної організації

ринку (далі - свідоцтво СРО), строк дії

Національної комісії з цінних паперів та фондового

п'яти років, або своїм вмотивованим рішенням

Підставою для відмови в наданні статусу СРО

відсутність документів, визначених законодавством

об'єднання як СРО; 

невідповідність поданих документів та 

законодавства; 

невиконання вимог частини третьої цієї статті

Після усунення порушення/порушень, що були

Національною комісією з цінних паперів та фондового

об'єднанню статусу СРО, таке об'єднання має

визначені законодавством, для набуття статусу

5. Позбавлення статусу СРО здійснюється

цінних паперів та фондового ринку у таких випадках

на підставі заяви СРО про скасування Комісією

невиконання СРО рішень Комісії, постанов уповноважених

встановлення Комісією факту невідповідності

статтею. 

організаціям повноважень з Стаття 49. Повноваження об'єднання професійних

та саморегулівної організації професійних

 

 

Нова редакція статті 

керівників СРО, вимоги до розміру активів 

правовими актами Національної комісії з цінних 

вимог, установлених цією статтею, протягом 

передбаченого частиною четвертою цієї статті. 

єднанням документів Національна комісія з 

своїм рішенням надає об'єднанню професійних 

статус СРО та видає відповідне свідоцтво про 

організації професійних учасників фондового 

строк дії якого встановлюється рішенням 

та фондового ринку і не може бути меншим 

рішенням відмовляє в наданні статусу СРО. 

статусу СРО є: 

законодавством, необхідних для реєстрації 

та даних, які вони містять, вимогам 

статті. 

що були підставою для прийняття рішення 

паперів та фондового ринку про відмову у наданні 

я має право повторно подати документи, 

статусу СРО. 

здійснюється за рішенням Національної комісії з 

таких випадках: 

місією свідоцтва СРО; 

постанов уповноважених осіб Комісії; 

невідповідності СРО вимогам, встановленим цією 

професійних учасників фондового ринку 

професійних учасників ринку цінних паперів 
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1. У кожному виді професійної діяльності Національна

паперів та фондового ринку може делегувати саморегулівній

такі повноваження:  

збирання, узагальнення та аналітичне оброблення

провадження відповідного виду професійної діяльності; 

проведення перевірок провадження відповідного виду

діяльності, дотримання вимог законодавства про цінні

стандартів професійної поведінки;  

подання їй обов'язкового для розгляду клопотання про

(зупинення) дії ліцензії на провадження професійним

фондового ринку певного виду діяльності;  

сертифікація фахівців фондового ринку;  

видача ліцензій особам, які здійснюють професійну

фондовому ринку.  

Національна комісія з цінних паперів та фондового

встановленому нею порядку може делегувати інші

саморегулівним організаціям.  

2. Національна комісія з цінних паперів та фондового

саморегулівній організації повноваження з регулювання

ринку в установленому нею порядку за заявою цієї організації

У місячний строк після отримання заяви від саморегулівної

Національна комісія з цінних паперів та фондового

рішення про делегування або відмову в делегуванні

організації повноважень.  

3. У рішенні про делегування саморегулівній організації

зазначаються:  

найменування саморегулівної організації, якій

повноваження;  

повноваження, які делегуються;  

строк, на який делегуються повноваження;  

порядок державного контролю за здійсненням делегованих

4. Рішення про делегування саморегулівній організації

підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції

удосконалення законодавства про цінні папери  

інфраструктури фондового ринку України»  

Радченко А.О. 

Національна комісія з цінних 

саморегулівній організації 

оброблення даних щодо 

діяльності;  

відповідного виду професійної 

цінні папери, правил, 

клопотання про припинення 

професійним учасником 

професійну діяльність на 

фондового ринку у 

інші повноваження 

фондового ринку делегує 

регулювання фондового 

організації.  

саморегулівної організації 

фондового ринку приймає 

делегуванні саморегулівній 

організації повноважень 

якій делегуються 

делегованих повноважень.  

організації повноважень 

юстиції України як 

1. Об'єднання професійних учасників фондового

набуло статусу СРО, має такі повноваження:

1) впровадження норм професійної етики

об'єднання; 

2) розроблення і затвердження методичних

відповідного виду професійної діяльності на фондовому

3) впровадження ефективних механізмів

професійною діяльністю учасників об'єднання

4) моніторинг дотримання Статуту та внутрішніх

учасниками. 

2. СРО, крім повноважень, зазначених у частині

такі повноваження: 

1) розроблення і затвердження обов'язкових

(стандартів) провадження відповідного виду

ринку, за винятком тих Правил (стандартів), які

2) розроблення заходів, спрямованих на запобігання

норм законодавства та внутрішніх документів

ними своєї професійної діяльності; 

3) застосування заходів дисциплінарного впливу

порушень Статуту СРО, внутрішніх документів

3. Об'єднання професійних учасників фондового

виконувати інші повноваження, передбачені

об'єднання, якщо передбачені в ньому повноваження

законодавства, а СРО може додатково 

передбачені у відповідному рішенні Національної

фондового ринку про делегування повноважень

прийнятому відповідно до частини п'ятої цієї

4. СРО несе відповідальність за невиконання

на неї повноважень у встановленому законодавством

5. Національна комісія з цінних паперів та фондового

повноваження з регулювання фондового ринку

установленому нею порядку за заявою цієї СРО

У місячний строк після отримання заяви від

фондового ринку, включаючи об'єднання, що 

повноваження: 

етики у практичній діяльності учасників 

методичних рекомендацій щодо провадження 

діяльності на фондовому ринку; 

механізмів розв'язання спорів, пов'язаних з 

єднання; 

та внутрішніх документів об'єднання його 

у частині першій цієї статті, додатково має 

кових для виконання членами СРО Правил 

виду професійної діяльності на фондовому 

стандартів), які прямо встановлені законом; 

на запобігання порушенням членами СРО 

документів СРО, у тому числі при припиненні 

дисциплінарного впливу до членів СРО у разі виявлення 

документів СРО. 

фондового ринку (включаючи СРО) можуть 

передбачені законом та статутом такого 

ньому повноваження не суперечать вимогам 

додатково виконувати також і повноваження, 

Національної комісії з цінних паперів та 

повноважень з регулювання фондового ринку, 

ятої цієї статті. 

невиконання чи неналежне виконання покладених 

законодавством порядку. 

паперів та фондового ринку може делегувати СРО 

фондового ринку, визначені законами України, в 

цієї СРО. 

заяви від СРО Національна комісія з цінних 
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нормативно-правовий акт та оприлюдненню відповідно до

5. Строк делегованих саморегулівній організації

продовжується у порядку, встановленому для їх отримання

6. Саморегулівна організація має право подавати заяву

їй додаткових повноважень лише за умови задовільного

раніше делегованих повноважень.  

7. Саморегулівні організації в межах повноважень

Національною комісією з цінних паперів та фондового

здійснюють регуляторну діяльність з урахуванням вимог

"Про засади державної регуляторної політики у сфері

діяльності". 

 

 

 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім

цінні папери та фондовий ринок") та пункту 2 цього розділу

2. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

правових актів у відповідність із цим Законом. 

3. Акціонерні товариства, створені до набрання чинності

установленому законом порядку, протягом одного року
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відповідно до законодавства.  

організації повноважень 

отримання.  

заяву про делегування 

задовільного виконання 

повноважень, делегованих 

фондового ринку, 

вимог Закону України 

сфері господарської 

паперів та фондового ринку приймає рішення

делегуванні СРО повноважень. 

У рішенні про делегування СРО повноважень

найменування СРО, якій делегуються повноваження

повноваження, які делегуються; 

строк, на який делегуються повноваження, який

чинності свідоцтва СРО; 

порядок державного контролю за здійсненням

Рішення про делегування СРО повноважень підлягає

Міністерстві юстиції України як нормативно

відповідно до законодавства". 

 

У тексті Закону слова "відкрите (публічне

(приватне) розміщення" в усіх відмінках

"публічне розміщення" та "приватне розміщення

слова "відкритого (публічного) та закритого

словами "публічного та приватного їх розміщення

 

 

У тексті Закону, крім розділу VII "Прикінцеві

комісія з цінних паперів та фондового

словами "Національна комісія з цінних

відповідному відмінку. 

 

 

II. Прикінцеві та перехідні положення 

крім підпункту 21 пункту 12 розділу I цього Закону (щодо нової редакції

розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування

фондового ринку у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону

чинності Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", випуск

одного року з дня набрання чинності цим Законом зобов'язані зареєструвати

рішення про делегування або відмову в 

повноважень зазначаються: 

повноваження; 

повноваження, який не може бути більшим, ніж строк 

здійсненням делегованих повноважень. 

повноважень підлягає державній реєстрації в 

нормативно-правовий акт та оприлюдненню 

 (публічне) розміщення" та "закрите 

відмінках замінити відповідно словами 

приватне розміщення" у відповідному відмінку, а 

закритого (приватного) їх розміщення" - 

їх розміщення". 

Прикінцеві положення", слова "Державна 

фондового ринку" в усіх відмінках замінити 

цінних паперів та фондового ринку" у 

нової редакції статті 27 Закону України "Про 

опублікування цього Закону. 

Закону забезпечити приведення нормативно-

ринок", випуск акцій яких не зареєстровано в 

зареєструвати акції в порядку, встановленому 
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Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

4. До приведення актів законодавства у відповідність із цим

5. Емітенти цінних паперів та професійні учасники фондового

діяльність у відповідність із цим Законом. 

Професійні учасники фондового ринку, які отримали строкові

чинності цим Законом, провадять свою діяльність після

закінчення строку дії ліцензії провадження відповідного

статей 27
1
 і 27

2
 Закону України "Про цінні папери та фондовий

Протягом двох років після набрання чинності цим Законом

виду професійної діяльності на фондовому ринку, зобов

пунктами 2 - 13 частини другої статті 27
1
 Закону України

Неподання такої інформації є підставою для застосування

6. Саморегулівні організації професійних учасників фондового

встановленому порядку, у двомісячний строк з дня набрання

Закону. 
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фондового ринку. 

відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому

учасники фондового ринку протягом двох років після набрання чинності

отримали строкові ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності

діяльність після набрання чинності цим Законом відповідно до виданих ліцензій

відповідного виду професійної діяльності дозволяється за умови отримання

та фондовий ринок". 

Законом професійні учасники фондового ринку, які отримали безстрокові

зобов'язані подати Національній комісії з цінних паперів та фондового

України "Про цінні папери та фондовий ринок". 

застосування санкції, зокрема анулювання ліцензії, відповідно до законодавства

иків фондового ринку, зареєстровані Національною комісією з цінних

дня набрання чинності цим Законом зобов'язані привести свою діяльність

суперечить цьому Закону. 

чинності цим Законом повинні привести свою 

діяльності на фондовому ринку до набрання 

виданих ліцензій протягом строку їх дії. Після 

отримання нової ліцензії відповідно до вимог 

безстрокові ліцензії на провадження певного 

фондового ринку інформацію, передбачену 

законодавства щодо цінних паперів. 

з цінних паперів та фондового ринку у 

діяльність у відповідність із вимогами цього 


